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คณะผู้วิจัย
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นักวิชาการ

นางวีรวัลย์

ไพบูลย์จิตต์อารี

นักวิจัยอาวุโส

นางสาวเทียนสว่าง
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นักวิจัยอาวุโส

นายธิปไตร

แสละวงศ์

นักวิจัยอาวุโส

นางสาวขนิษฐา

ปะกินาหัง

นักวิจัย

นางสาวธารทิพย์

ศรีสุวรรณเกศ

นักวิจัย

นางสาวอุไรรัตน์

จันทรศิริ

นักวิจัย

นายศศิพงศ์

สุมา

นักวิจัย

นางสาวกะรัตลักษณ์

เหลี่ยมเพชร

นักวิจัย

นายนาคิณ

เหลืองนวล

นักวิจัย

นางศิราภรณ์

ธูปเทียน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 9 กาหนดให้คณะกรรมการ
ประกอบธุร กิจ ของคนต่างด้าวพิจ ารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อปรั บ ปรุ งหรื อแก้ไขให้ เหมาะสมกับสภาพการค้าการลงทุนและสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจ
เกี่ยวกับศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และข้ อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการกาหนดประเภทธุรกิจที่กฎหมายกากับสาหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน
ประเทศไทยให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวการณ์การค้าการลงทุนของประเทศในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของธุ ร กิ จ เป้ า หมายจ านวน 20 สาขาธุ ร กิ จ ซึ่ ง
ครอบคลุ ม ทั้งเรื่ องโครงสร้ า งตลาด สภาพการประกอบธุรกิ จ แนวโน้มธุร กิจ ความสามารถของ
ผู้ประกอบการไทยในการแข่งขัน และผลดีผลเสียของการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ รวมทั้ง
วิธีการกากับของต่างประเทศ คณะผู้วิจัยทาการสารวจและศึ กษาวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละธุรกิจ
เป้ าหมายโดยการเก็บ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ จากแหล่ งข้อมูล ต่างๆ เอกสาร บทความและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย การกากับดูแล และการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ โดยธุรกิจ
เป้าหมายทั้ง 20 สาขาธุรกิจจาแนกตามกลุ่มธุรกิจได้เป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้
1. ธุ ร กิ จ ที่ ต่ า งชาติ ส นใจมาลงทุ น และเป็ น ธุ ร กิ จ ที่มี ค วามอ่ อ นไหวและส าคั ญ ต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
 ธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องจักรในอุตสาหกรรม
 ธุรกิจให้คาปรึกษาและบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางกายภาพ
2. ธุรกิจบริการที่ไทยมีพันธกรณีภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ
 ธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป
 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
 ธุรกิจการโฆษณาและการวิจัยตลาด
 ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์

 ธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรม
 ธุรกิจบริการการบาบัดน้าเสียในอุตสาหกรรม
 ธุรกิจบริการการกาจัดขยะและการรีไซเคิล
3. ธุ ร กิ จ ที่ ส นั บ สนุ น นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของรั ฐ บาล เช่ น นโยบาย
Trading Nation นโยบาย Digital Economy และนโยบาย Thailand 4.0 เป็นต้น
 ธุรกิจบริการซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางน้า
 ธุรกิจบริการซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางราง
 ธุรกิจแฟรนไชส์
 ธุรกิจการให้บริการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สินค้า
 ธุรกิจการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา
 ธุรกิจการให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
 ธุรกิจการให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
 ธุรกิจการให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
 ธุรกิจการให้คาปรึกษาและบริการด้านการบริหารจัดการ
 ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรม
 ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการเกษตร
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาธุรกิจเป้าหมายจานวน 20 ธุรกิจ พบว่า ธุรกิจบริการส่วนใหญ่มีผู้ประกอบการที่มีผู้
ถือ หุ้ น สั ญ ชาติ ไ ทย 100% และสั ญ ชาติ ต่ า งชาติ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ งค่ อ นข้ า งมาก ในขณะที่ สั ด ส่ ว น
ผู้ ป ระกอบการที่ มีผู้ ถือ หุ้ น สั ญชาติ ต่างชาติม ากกว่ากึ่ง หนึ่งมี ค่อนข้างน้ อยเนื่องจากข้ อจากั ดของ
กฎหมาย สาหรับผู้ประกอบการที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติมากกว่ากึ่งหนึ่งพบว่า ส่วนใหญ่เข้ามา
ประกอบธุร กิจ ในประเทศไทยผ่ านช่องทางหลั ก 2 ทาง คือ การได้รับการส่ งเสริมการลงทุนจาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และทางสนธิสัญญาไมตรีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา
(Treaty of Amity) แต่ไม่พบการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยใช้สิทธิผ่านทางความตกลง
การค้าเสรี แต่อย่างใด โดยธุร กิจที่ต่างชาติมีบทบาทสูง ได้แก่ ธุรกิจให้ เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
สาหรับการเกษตร บริการให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการ บริการด้านการวิจัยและพัฒนาเมล็ด
พันธุ์พืช ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางราง (เฉพาะส่วนซ่อมบารุง
ขบวนรถไฟฟ้า)
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หากพิจารณาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในแต่ละธุรกิจพบว่า การแข่งขัน
ในตลาดของแต่ละธุรกิจส่วนใหญ่ถูกจาแนกตลาดเป็นหลายระดับ โดยผู้ประกอบการต่างชาติส่วนใหญ่
จะแข่งขันในตลาดระดับบนซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่างกับในระดับล่าง ทาให้ผู้ประกอบการต่างชาติ
เหล่านี้ไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการไทย ดังนั้นการพิจารณาเปิดเสรีในหลายธุรกิจจึงอาจ
พิจารณาเปิดเสรีเฉพาะตลาดในระดับบนของธุรกิจนั้นๆ อาทิ การซ่อมบารุงเรือขนาดใหญ่ เครื่องจักร
ราคาสูง บริการทดสอบเฉพาะสารเคมีที่ห้องปฏิบัติการของไทยทาไม่ได้ การเช่าเครื่องจักรที่ทันสมัย
เท่านั้น เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการไทยพบว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่มีทักษะสูง เนื่องจากการผลิ ตบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้ง เกิ ดปั ญ หาบั ณ ฑิต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาบางส่ ว นประกอบธุ รกิ จ ที่ ไม่ ต รงกั บ สายงานที่ ส าเร็ จ
การศึกษามา อาทิ นักโปรแกรมเมอร์ เป็นต้น อีกทั้งผู้ประกอบการไทยยังขาดความเชื่อมั่นจากลูกค้า
โดยเฉพาะในธุรกิจที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การประกอบธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ ซึ่งลูกค้า
ในประเทศส่วนใหญ่จะให้ความเชื่อมั่นซอฟต์แวร์ของต่างชาติมากกว่าซอฟต์แวร์ของคนไทย ทาให้
ผู้ ป ระกอบการไทยเจาะตลาดลู กค้ า กลุ่ มนี้ ไ ด้ย าก ในขณะที่บ างธุ รกิ จผู้ ป ระกอบการไทยยั งขาด
เทคโนโลยีขั้นสูงที่อาจต้ องอาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างชาติซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสาคัญที่ต้อง
พิจารณาก่อนการเปิดเสรี ส่วนปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องเผชิญเช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการไทยคือ การขาดแคลนบุคลากร ซึ่งหากบุคลากรในธุรกิจมีจากัด ผู้ประกอบการต่างชาติ
อาจได้เปรียบจากการที่สามารถให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าผู้ประกอบการไทย ทาให้ผู้ประกอบการไทย
ต้องถูกแย่งตัวบุคลากรจากแรงจูงใจค่าตอบแทนที่สูงกว่านั้น ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติจะต้อง
เผชิญกับกฎระเบียบภายในประเทศของไทยที่ไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการไทยในแต่ละธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขัน
แต่ยังขาดปัจจัยหลายด้านมาสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละธุรกิจส่วน
ใหญ่เห็นว่าควรมีการเปิดเสรีด้ านการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติโดยมีเงื่อนไขที่ควรดาเนินการเพื่อ
เตรียมความพร้อมและเป็นแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละธุรกิจ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่คณะผู้วิจัยจะนาเสนอสามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่
1. กรอบการเปิดเสรี
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด สภาพการแข่งขันในตลาด ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทยโดยเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการต่างชาติ ตลอดจนกฎกติกาในการกากับดูแล
ทั้งในประเทศและตัวอย่างจากต่างประเทศพบว่า ควรมีการเปิดเสรีการลงทุนในสาขาบริการที่ศึกษา
ทุกสาขา หากแต่ใน 7 สาขาควรมีเงื่อนไขในการเปิดเสรีเพื่อคัดกรองผู้ประกอบการต่างประเทศที่
สามารถเข้ามาลงทุนเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการในประเทศและผู้บริโภค
สาหรับสาขาบริการที่คณะผู้วิจัยเห็ นว่าควรมีการเปิดเสรีโดยไม่ต้องกาหนดเงื่อนไขมี 13
สาขา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 สาขาบริการที่ผู้ประกอบการไทยไม่มีความสามารถในการให้บริการได้ด้วยข้อจากัดด้าน
เทคโนโลยีจานวน 1 สาขาบริการ ได้แก่ บริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้า เนื่องจากรถไฟฟ้า
เป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค การซ่อมบารุงรถไฟฟ้ามักจะต้องดาเนินการโดย
ผู้ผลิตรถไฟฟ้ายี่ห้อนั้นๆ ที่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระบบและกลไกการทางานของ
รถไฟฟ้า และสามารถจัดหาชิ้นส่วนของรถไฟฟ้าดังกล่าวในราคาต่าได้ ในประเทศไทยมี
เพียงผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า เช่น BTS ที่มีศักยภาพในการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าที่ใช้ในการ
ให้ บ ริ การขนส่ ง มวลชน แต่ถึง กระนั้น ก็ยังไม่ คุ้มทุนเนื่องจากการซ่ อมบารุ งมีต้นทุ น
ค่อนข้างสูงสาหรับผู้ประกอบการที่มิใช่ผู้ผลิตรถไฟฟ้าหรือผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีรถไฟฟ้าระดับโลก เนื่องจากผู้ให้บริการในระดับประเทศจะมีขนาด
ของธุรกิจเล็กเกินไป ไม่มีการประหยัดจากขนาด (economy of scale) ทาให้ต้นทุน
อะไหล่สูง และยังไม่สามารถ “ซ่อมใหญ่’ “ได้เพราะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ source code
ของระบบการควบคุมรถไฟฟ้า
 สาขาบริการที่ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถแข่งขันเหนือกว่าผู้ ประกอบการ
ต่างชาติจานวน 2 บริการ ได้แก่ บริการโรงพยาบาล และบริการให้เช่าเครื่องจักร
การเกษตร บริ ก ารโรงพยาบาลมี ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ ท าให้ ผู้ ป ระกอบการในประเทศ
ได้เปรี ย บ ได้แก่ (1)

เป็นบริการที่ต้องอาศัยความใกล้ ชิดและความไว้ว างใจจาก

ผู้ใช้บริการ ทาให้การสร้างชื่อเสียงในธุรกิจโรงพยาบาลต้องใช้เวลานาน (2) เป็นบริการ
ที่ต้องเข้าใจวัฒนธรรม ความต้องการเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการในประเทศ (3) เป็น
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บริการที่เกี่ยวโยงกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของภาครัฐทาให้ผู้ให้บริการต้องเข้าใจ
ระบบราชการ รวมทั้งในหลายประเทศมีโรงพยาบาลรัฐจานวนมาก ทาให้ผู้ประกอบการ
ต่างชาติเข้า มาแข่งขัน ได้ยาก ดังจะเห็ นได้ว่า ไม่มีผู้ ประกอบการข้ามชาติในธุรกิ จ
บริการโรงพยาบาล
ในส่วนชองบริการให้เช่าเครื่องจักรการเกษตรนั้น ผู้ประกอบการไทยมีความคุ้นเคยกับ
เกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ามากกว่าผู้ประกอบการต่างชาติทาให้สามารถประเมินความ
เสี่ยงในการให้บริการเช่าซื้อเครื่องจักรการเกษตรมากกว่าผู้ประกอบการต่างชาติ
 สาขาบริ การที่ผู้ ป ระกอบการต่า งชาติเข้า มาให้ บริก ารอย่างแพร่ห ลายอยู่แล้ ว ทั้งใน
รูปแบบที่ถูกกฎหมาย คือ ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ใช้สิทธิตามสนธิสัญญาหรือความ
ตกลงการค้าและการลงทุน หรือถือหุ้นเชิงซ้อน และในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย คือ การถือ
หุ้นโดยใช้นอมินี มีทั้งหมด 8 สาขาบริการ ประกอบด้วย บริการในกลุ่ม “บริการธุรกิจ
(business service)” ได้แก่ บริการ 5 สาขาบริการ ประกอบด้วยบริการด้าน IT 3
บริการ (บริการ system integration บริการซอฟต์แวร์ และบริการศูนย์ข้อมูล (data
center)) บริการที่ปรึกษาในการบริหารจัดการ และบริการวิจัยการตลาด อีก 3 บริการ
ได้แก่ บริการสถาปัตยกรรม บริการวิจัยเมล็ดพันธุ์พืช (ผ่านช่องทาง BOI) และบริการ
แฟรนไชส์ด้านการศึกษา การศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการต่างชาติในตลาดเหล่านี้ไม่ได้
แข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการไทย หากแต่จะแข่งขันกันเองในตลาดระดับบนที่เป็น
บริการแบบพรีเมี่ยม มีอัตราค่า บริการสูง ซึ่งลูกค้ามักจะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือบริษัท
ไทยที่มีขนาดใหญ่ ในขณะที่ผู้ประกอบการไทยจะแข่งขันกันในตลาดระดับกลางหรือ
ล่างที่มีอัตราค่าบริการต่ากว่าซึ่งเหมาะสาหรับลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม
 สาขาบริการที่ผู้ประกอบการต่างชาติยังไม่เข้ามาแข่ งขันหรือเข้ามาน้อยหากแต่การเข้า
มาของผู้ให้บริการต่างชาติจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการไทยและเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวมจานวน 2 สาขาบริการ ได้แก่ 1) บริการกาจัดขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
ซึง่ ต่างชาติยังไม่เข้ามาเนื่องจากตลาดในประเทศมีขนาดเล็กจากความหละหลวมในการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรม และ 2) บริการออกแบบหีบห่อ
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ต่างชาติยังไม่เข้ามาให้บริการเนื่องจากมีผู้ประกอบการ
ไทยขนาดย่อมจานวนมากในตลาดซึ่งมีขีดความสามารถในการดีไซน์แต่ยังขาดเครื่องมือ
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ในการวิเคราะห์ตลาดที่ทันสมั ย เช่น การใช้เทคโนโลยี eye tracking เพื่อวิเคราะห์
ความเคลื่อนไหวของสายตาของผู้บริโภคในขณะที่มองดูรูปร่างลักษณะของสินค้า เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจต่อสินค้า เป็นต้น
สาหรับสาขาบริการที่คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการเปิดเสรีหากแต่ต้องกาหนดเงื่อนไขมีจานวน
7 สาขาบริการดังนี้
 สาขาบริการที่มีผู้ประกอบการไทยจานวนมากที่ให้บริการแบบ “พื้นฐาน” อยู่แล้ว
ดังนั้ น การเข้ามาของบริ ษัทต่างชาติควรจากัดเฉพาะบริการในตลาดระดับบนได้แก่
บริการ 5 สาขาประกอบด้วย บริการติดตั้งและซ่อมบารุงเครื่องจักร บริการซ่อมบารุง
เรือ บริการให้เช่าเครื่องจั กรก่อสร้าง บริการบาบัดน้าเสีย และบริการรับรองมาตรฐาน
สินค้า ทั้งนี้ ต่างชาติสามารถเข้ามาให้บริการติดตั้งซ่อมบารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มี
ความซับซ้อนทางเทคโนโลยีสูง เช่น หุ่นยนต์ ให้บริการเช่าเครื่องจักรก่อสร้างที่ทันสมัย
ที่ยังไม่มีในประเทศไทย เช่น โดรนที่ สามารถยกของที่มีน้าหนักสูงได้ ให้บริการซ่อม
บารุงเรือที่มีขนาดใหญ่ที่อู่ซ่อมเรือไทยยังไม่สามารถดาเนินการได้ ให้บริการบาบัดน้า
เสี ย โดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และการน าน้ าเสี ย ไปใช้ ใ หม่ ไ ด้ และให้ ก ารรั บ รอง
มาตรฐานสิ นค้าส าหรั บ การตรวจสอบรับรองที่ผู้ประกอบการไทยยังไม่มีเทคโนโลยี
รองรับต้องส่งไปห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ เช่น การตรวจสอบสารไดออกซิน เป็น
ต้น
 สาขาบริการที่ยังไม่มีการกากับดูแลมาตรฐานของบริการทาให้การเปิดเสรีมีความเสี่ยงที่
จะดึงดูดผู้ประกอบการที่ไม่เป็นมืออาชีพเข้ามาจานวน 2 สาขาบริการ ได้แก่ บริการ
ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น และบริ ก ารน าเที่ ย ว ดั ง นั้ น ก่ อ นการเปิ ด เสรี ควรมี ก ารออก
กฎเกณฑ์ในการกากับดูแลธุรกิจดังกล่าวที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. มาตรการสนับสนุนการเปิดเสรี
การยกเลิกข้อจากัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ หากสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจดังกล่าวยังไม่เอื้อต่อการ
เข้ามาประกอบกิจการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านการตลาด ด้านแรงงานและบุคลากร และกฎกติกา
ของรัฐ การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจบริการทั้ง 20 สาขา พบว่า
รัฐจาเป็นต้องมีการปรั บปรุงนโยบาย มาตรการหรือกฎ ระเบียบเพื่อที่จะจูงใจให้ผู้ประกอบการจาก
ต่างประเทศทั้ง 3 ด้านดังนี้
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 ด้านตลาด
การศึ ก ษาพบว่ า ตลาดธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ บริ ก ารก าจั ด ขยะ
อุตสาหกรรมที่เป็ นพิษ และบริการบาบัดน้าเสี ยของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีขนาดเล็ ก
เกินไปที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากการกากับดูแลการปล่อยน้าเสียและการกาจัด
ขยะที่เป็นอันตรายที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหละหลวมทาให้มีการปล่อยน้าเสียลงในแหล่งน้าโดย
ไม่มีการบาบัดตามที่กฎหมายกาหนด และมีการฝังกลบขยะที่เป็นพิษในหลุมที่ไม่ได้มาตรฐานอย่ าง
แพร่หลาย ยกเว้นในกรณีของโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีการกากับดูแลมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ดังนั้น หากมีการกากับดูแลเกี่ยวกับการจัดการมลพิษของโรงงานที่เข้มงวดขึ้น
ตลาดธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งสองประเภทนี้จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีผลทาให้ดึงดูด
ผู้ประกอบการต่างชาติที่มีเทคโนโลยีในการบาบัดน้าเสียและในการกาจัดขยะที่เป็นพิษเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย
นอกจากความหละหลวมของการกากับดูแลการสร้างมลพิษของภาคอุตสาหกรรมแล้ว การ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐยังมีลักษณะที่เป็นการจากัดการแข่งขั นที่เสรีอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น
การกาหนดให้การเผาขยะที่เป็นพิษบางประเภทสามารถดาเนินการได้โดยผู้ประกอบการรายเดียวที่มี
เตาเผาที่ได้รับการรับรอง หรือการให้สัมปทานในการบาบัดน้าเสียในเขตนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งใน
ประเทศแก่ผู้ให้บริการรายเดียว เป็นต้น การเปิดให้มีการแข่ งขันในตลาดบริการบาบัดน้าเสียและ
กาจัดขยะอุตสาหกรรมที่เป็นพิษจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาด ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้ภาครัฐ
• บั ง คั บ ใช้ ก ฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ บ าบั ด น้ าเสี ย และการก าจั ด ขยะอั น ตรายของ
ภาคอุตสาหกรรมที่เข้มงวดมากขึ้น โดยอาจพิจารณาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ามาทาหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐาน ตรวจสอบและกากับการ
บริหารจัดการมลพิษของภาคอุตสาหกรรม
• เปิดให้มีการแข่งขันในการประมูลบริการบาบัดน้าเสียในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 17
แห่งที่แยกส่วนกัน และให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถเลือกผู้ประกอบการในการใช้
บริการกาจัดขยะที่เป็นพิษหลายราย
ในลักษณะเดียวกัน ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการซ่อมบารุงเครื่องจักร ได้แก่ บริการซ่อม
บ ารุ ง เรื อ บริ ก ารซ่ อ มบ ารุ ง รถไฟฟ้ า และบริ ก ารติ ด ตั้ ง และซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งจั ก ร ยั ง ไม่ ข ยายตั ว
เท่าที่ควรเนื่องจากประเทศไทยยั งขาดกฎระเบียบที่กาหนดมาตรการและการติดตามตรวจสอบการ
ซ่อมบารุงเรือ รถไฟฟ้าและเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ในธุรกิจก่อสร้างที่เข้มงวดทาให้มีการละเลยที่จะ
ซ่อมบารุงพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะกับการใช้งาน การกากับดูแลที่เข้มงวด
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มากขึ้นนอกจากจะส่งเสริมธุรกิจการซ่อมบารุงแล้ว ยังจะช่วยให้บริการการเดินรถ การเดินเรือ และ
การใช้เครื่องจั กรขนาดใหญ่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีขึ้นต่อผู้ ใช้บริการและพนักงานในพื้นที่
ก่อสร้างด้วย
 ด้านคน
การเข้ามาประกอบธุรกิจบริการของคนต่างด้าวจะส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น ซึ่ง
ย่อมจะเป็นผลดีต่อธุรกิจต่างๆ ที่ต้องใช้บริการดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเกิดปัญหาการขาด
แคลนแรงงานที่มีทักษะ เช่น ในกรณีของบริการที่เกี่ยวกับไอทีต้องการแรงงานที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล (data analyst) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือในกรณี
ของบริการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ได้แก่ บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและบริการโรงพยาบาล ที่
ต้องการแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบาบัด เป็นต้น
การขาดแคลนแรงงานหล่านี้ย่อมนาไปสู่ค่าจ้างที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อต้นทุนในการ
ประกอบธุรกิจบริการที่ต้องใช้บุคคลเหล่านี้โดยตรง ซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้นดังกล่าวย่อมจะถูกส่งต่อไปสู่
ผู้ใช้บริการในรูปแบบของค่าบริการที่สูงขึ้น แต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นจะรุนแรงเป็นพิเศษสาหรับผู้
ให้บริการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศที่มีเงินทุนจากัดจึงไม่สามารถแย่งชิงบุคลากรที่มีทักษะ
ได้ ดังนั้น ก่อนการเปิดเสรีธุรกิจบริการหนึ่งใด จาเป็นต้องมีแผนและมาตรการในการรองรับอุปสงค์
แรงงานที่มีทักษะที่จะเพิ่มขึ้นทั้งในระยะสั้นที่อาจจาเป็นต้องมีการนาเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
และในระยะยาวที่ต้องมีการผลิตบุคลากรดังกล่าวที่ มีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ
ภาคธุรกิจ ดังนั้น รัฐควรมีมาตรการดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีธุรกิจบริการ
o ยกเลิก/ผ่อนปรนกฎการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่มีทักษะ โดยแยกออกมาจากกฎเกณฑ์
ที่ใช้กับแรงงานไร้ทักษะ เช่น กฎเกณฑ์ที่กาหนดให้ต้องมีการจ้างงานคนไทย 4 คนต่ อ
การจ้างคนต่างด้าว 1 คน และข้อกาหนดให้ต้องมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทต่อการจ้าง
คนต่างด้าว 1 คน เป็นต้น
o อานวยความสะดวกด้านการขอและต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว
เพื่อให้การนาเข้าบุคลากรที่มีทักษะและผู้เชี่ยวชาญทีส่ ะดวกและรวดเร็ว
o ปรับอัตราภาษีรายได้บุคคลธรรมดาให้ใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อดึงดูดบุคลากรที่
ขาดแคลน เช่น บุคลากรด้าน IT ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ การตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานสินค้าและห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
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 ด้านกฎ ระเบียบ
การศึกษาสภาพแวดล้ อมในการประกอบธุรกิจบริการในบางสาขา เช่น บริการซอฟต์แวร์
และบริ ก ารด้ านการวิ จั ย การตลาด เป็ นต้ น พบว่ า กฎระเบี ย บหรือ มาตรการของภาครั ฐ ยั งเป็ น
อุป สรรคต่อการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในส่ว นของบริการดิจิทัล ที่รัฐไม่เปิดเผยข้อมูล ที่อยู่ใน
ครอบครองของราชการทาให้ ไม่ มีวัตถุ ดิ บในการท าการวิเคราะห์ ข้อมูล ขนาดใหญ่ (big data
analytics) ที่ Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะสามารถนามาวิเคราะห์ และเรียนรู้โดย
การสร้างระบบ Machine Learning หรือ Deep Learning เข้ามาช่วย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ AI ที่
ย่อมาจากคาว่า Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง
คณะผู้วิจัยเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจด้านไอที รัฐบาลไทยจาเป็นต้อง
 เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในครอบครองของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐให้อยู่ใน
แบบฟอร์มเดียวกันที่สามารถนาไปใช้ได้
นอกจากกฎระเบียบที่เกี่ย วกับไอทีแล้ว การวิจัยพบว่า การทางานของภาครัฐในบางครั้ง
ซ้าซ้อน ทาให้เกิดความล่าช้า เช่น ในกรณีของธุรกิจบริการให้การรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซึ่ง
สาคัญมากโดยเฉพาะส าหรั บสิ น ค้าที่ส่ งออก ที่ต้องมีการรับรองผลการตรวจสอบรับรองคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ประกอบการเอกชนที่ได้รับรองว่าเป็นหน่วยรับรองระบบงานแล้ว
(accredited body) ซึ่งขัดกับแนวทางปฏิบัติในต่างประเทศ หรือ ในกรณีของธุรกิจบริการซ่อมบารุง
เรือที่ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเหล็กที่นาเข้า จากผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์
ได้รั บ การรั บ รองตามระดับ สากลแล้ ว เป็นต้น การปรับปรุงกฎ ระเบียบเหล่ านี้จะช่ว ยปรับปรุง
ประสิทธิภาพของบริการเหล่านี้สาหรับทั้งผู้ประกอบการต่างชาติและผู้ประกอบการไทย
3. มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย
การเปิดเสรีธุรกิจบริการเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือผู้บริโภคที่
ทาให้มีสินค้าบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น คุณภาพดีขึ้นและราคาต่าลง ในขณะเดียวกัน การ
เข้ามาของผู้ประกอบการต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็จะช่วย
ให้ มี ก ารถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ หล่ า นี้ ต่ อ ธุ ร กิ จ ไทย จากการสั ม ภาษณ์ บ ริ ษั ท ที่
ให้บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการ บริการวิจัยตลาด บริการซ่อมบารุงเครื่องจักร บริการบาบัดน้า
เสีย ตลอดจนบริการให้บริการเช่าเครื่องจักรการเกษตร พบว่า ผู้จัดการส่วนใหญ่เคยเป็นพนักงานใน
บริษัทต่างชาติจึงได้สั่งสมประสบการณ์และความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการและในเชิงเทคนิค
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แต่ในขณะเดียวกัน การเข้ามาแข่งขันของบริษัทต่างชาติย่อมมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ไทยที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีเงินทุน องค์ความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า ดังนั้น รัฐ
จาเป็นต้องมีมาตรการในการส่งเสริมธุรกิจไทยให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้
โดยให้การสนับสนุน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านตลาด คน เทคโนโลยี และต้นทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ด้านตลาด
การศึกษาพบว่า เครื่องมือสาคัญที่รัฐสามารถใช้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศใน
ทุกสาขาธุรกิจ คือ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เนื่องจากความตกลงการค้าระหว่างประเทศโดยส่วนมาก
ยังไม่มีความตกลงในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ หมายความว่า รัฐสามารถกาหนดเงื่อนไข
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการไทยได้โดยไม่เป็นการละเมิดพันธกรณีของประเทศ
ไทยในองค์การการค้าโลกหรือในความตกลงเขตการค้าเสรีใดๆ ที่ไทยมีอยู่ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอให้รัฐ
พิจารณาดาเนินการดังต่อไปนี้:
 ให้แต้มต่อแก่ผู้เข้าร่วมประมูลที่มีการแบ่งงานบางส่วนให้แก่ผู้ให้บริการในประเทศ แทน
ผู้ เข้ าร่ ว มประมู ล ที่ เสนอโครงการแบบ turnkey (เช่น การประมู ล รถไฟฟ้ าที่ อาจให้
ผู้ประกอบการในประเทศดาเนินการในส่วนของการซ่อมบารุงรถไฟฟ้า หรือการประมูล
การวางระบบไอทีในสถานที่ราชการที่ผู้ประมูลมีข้อเสนอให้ใช้โปรแกรมเมอร์ในประเทศ
สาหรับงานบางส่วน เป็นต้น)
 ปรับปรุงระบบการประมูล ของภาครัฐจากเน้นราคาต่าสุดมาสู่ความคุ้ม ค่าซึ่งสามารถ
ดาเนินการได้ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
 ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการไทยที่มีนวัตกรรมในการประมูลโครงการภาครัฐ เช่นใน
กรณีที่มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลมาจากการวิจัยหรือการพัฒนา โดยผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยจะได้รับสิทธิพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยวิธีพิเศษ
แทนวิธีการประมูลตามระยะเวลาที่กาหนดสูงสุด 8 ปี
 ด้านคน
การเปิดเสรีภาคบริการย่อมมีผลกระทบต่อความต้องการแรงงานที่มีทักษะ ดังที่กล่าวไว้แล้ว
ว่า ภาครั ฐ ต้องมีแผนและมาตรการในการรองรับอุปสงค์ที่สู งขึ้นทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว ใน
ขณะเดียวกัน รัฐควรให้บริการฝึกอบรมทักษะที่จาเป็นแก่ SME เช่น ในสิงคโปร์ รัฐจะให้การอุดหนุน
ค่าเข้าเรียนในคอร์สด้านการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐถีงร้อยละ 90 แก่
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ มีคุณสมบัติตามข้อกาหนด เป็นต้น อนึ่ง การให้บริการ
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ฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวในปัจจุบันมีให้เฉพาะสาหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เป็นหลัก
ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่
 ด้านเทคโนโลยี
การศึกษาสภาพการแข่งขันในตลาดพบว่า ผู้ประกอบการไทยมักเสียเปรียบผู้ประกอบการ
ต่า งชาติ ใ นด้ า นเทคโนโลยี เ นื่ อ งจากมี ก ารท าวิ จั ย และพั ฒ นาน้ อ ยหรื อ ไม่ มี เ ลย การยกระดั บ ขี ด
ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับผู้ประกอบการในต่างประเทศคงเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
ธุรกิจต้องมีทั้งผู้บริหาร บุคลากร ประสบการณ์ และเงินทุนที่พร้อม ทุกวันนี้ผู้ผลิตสินค้าที่มีความ
ซับซ้อนทางเทคโนโลยีสูง เช่น หุ่นยนต์ หรือ รถไฟฟ้า จะเป็นผู้ที่ผูกขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ
เนื่องจากเป็นเจ้าของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น สิ่งที่รัฐสามารถช่วยได้คือส่งเสริมให้มี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจ ากต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยวิธี การหนึ่งคือการกาหนด
เงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐ หรือที่เป็นคู่สัญญาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐต้อง
เปิดเผย source code ของโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น เครื่องจักรที่ใช้ใน
การก่อสร้าง รถไฟฟ้า เพื่อที่ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีได้
จากการเป็นผู้ที่ซ่อมบารุงสินค้าเหล่านี้ที่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้ อนึ่ง คณะผู้วิจัยตระหนักว่า source
code เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครอง การเปิดเผยจึงต้องเป็นไปในรูปแบบของการให้สิ่ง
ที่ตอบ เช่น การให้แต้มต่อในการประมูลโครงการของภาครัฐ เป็นต้น
 ด้านต้นทุน
ต้นทุนเป็นตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ดังนั้น หากมีการเปิดเสรี รัฐจาเป็นต้องมีมาตรการที่ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ การศึกษานี้
พบว่ า รั ฐ ยั ง มี ม าตรการหรื อ กฎ ระเบี ย บบางประการที่ ท าให้ ผู้ ป ระกอบการไทยเสี ย เปรี ย บ
ผู้ประกอบการต่างชาติด้านต้นทุนซึ่งควรมีการปรับปรุงดังนี้
 ปรับลดอัตราภาษีนาเข้าชิ้นส่วนเรือ รถไฟฟ้า เครื่องจักร ฯลฯ ตลอดจนวัตถุดิบ เช่น
เหล็ก ที่ทาให้ต้นทุนผู้ประกอบการในประเทศสูงกว่าในต่างประเทศที่ไม่มีการเก็บภาษี
การนาเข้าชิ้นส่วนดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว การที่ผู้ประกอบการในประเทศต้องเสียภาษี
ชิ้นส่วนทาให้สินค้าที่ผลิตจากชิ้นส่วนดังกล่าวในประเทศมีราคาสูงกว่าสินค้าที่มีการให้
สิทธิพิเศษในการนาเข้าสินค้าโดยไม่เสียภาษีศุลกากรภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ของ BOI เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม เรือ และ รถไฟฟ้า เป็นต้น
 พิจารณาที่จะให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่อม
เช่นเดียวกับผู้ ประกอบการต่างชาติในธุรกิจบริการต่างๆ เช่น บริการวิจัยและพัฒนา
xi

เมล็ดพันธุ์พืช บริการทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ บริการวิจัยตลาด และ
บริการให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เป็นต้น ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบการ
ไทยไม่เสียเปรียบด้านต้นทุน
4. มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค
การเปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจบริการย่อมมีผลทาให้มีผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาแข่งขันใน
ตลาดมากขึ้นอันจะส่งผลดีต่อผู้ที่ใช้ บริการ แต่สาหรับธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขภาพของผู้บริโภคแล้ว หากไม่มีการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของบริการเหล่านั้น การเปิดเสรีอาจมี
ผลในการดึงดูดผู้ให้บริการต่างชาติที่ไม่มีคุณภาพให้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากความหละหลวม
ของการกากับดูแลอันจะส่งผลทางลบต่อผู้บริโภคไทยได้ ดังนั้น ก่อนการเปิดเสรีธุรกิจบริการเหล่านี้
รัฐควรมีการออกกฎกติกาในการกากับดูแลมาตรฐานของบริการเหล่านี้
การกากับดูแลมาตรฐานของบริการที่ศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทได้แก่
(1) การกาหนดคุณ สมบั ติของผู้ ให้ บริการ เช่น ในกรณีของธุร กิจโฮมแคร์ซึ่ง มีลั กษณะที่เป็ น
บริ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ ควรมี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ว่ า จะต้ อ งมี
ประสบการณ์ด้านบริการสุขภาพ หรือในกรณีของบริการแฟรนไชส์ ควรมีการออกกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งจะกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขายแฟรนไชส์ เช่น จะต้องมีผล
การดาเนินการที่มีกาไรไม่ต่ากว่า 3 ปีและมีประสบการณ์ในการบริหารสาขาไม่ต่ากว่า x ปี
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ซื้อแฟรนไชส์จากการถูกหลอกลวงให้ซื้อแฟรนไชส์ที่ไม่สามารถทากาไร
ได้
(2) การกาหนดมาตรฐานของบริการ เช่น ในกรณีของบริการซ่อมบารุงเรือ รถไฟฟ้า หรือบริการ
เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เครน ควรมีการกาหนดมาตรฐานของการ
ดูแลรักษาสภาพของยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านี้เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการหรือผู้ที่
ควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เหล่านี้
(3) การกาหนดมาตรฐานของผู้ที่ปฏิบัติหน้ าที่ เช่น ผู้ที่ควบคุมเครน หรือรถแม็คโครขนาดใหญ่
ซึ่งต้องมีการออกใบอนุญาตในการขับขี่หรือควบคุมเครื่องจักรเหล่านี้ หรือในกรณีของบริการ
โฮมแคร์ ควรมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นัก
กายภาพบาบัด ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด เป็นต้น
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 9 กาหนดให้คณะกรรมการ
ประกอบธุร กิจ ของคนต่างด้าวพิจ ารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ ายพระราชบัญญัติเป็น
ประจาทุกปี แล้วทาความเห็นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่า งด้า ว พ.ศ. 2542 ให้ พิจ ารณาทบทวนประเภทธุ รกิจตามบั ญชีท้ ายพระราชบัญ ญัติ ฯ เพื่ อ
ปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพการค้าการลงทุนและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และเสนอ
ความเห็นให้คณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อพิจารณาต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลทางวิชาการเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 สาหรับวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการไทยในการกาหนดประเภทธุรกิจที่ควรสงวนไว้สาหรับผู้ประกอบการไทย
พร้ อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ย วกับ นโยบายในการกาหนดประเภทธุรกิจที่กฎหมายกากับสาหรับการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวการณ์การค้า
การลงทุนของประเทศ จึงควรมีการศึกษาธุรกิจบัญชี แนบท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ การศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อ
กาหนดประเภทธุรกิจที่กฎหมายกากับให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวการณ์การค้าการลงทุนของ
ประเทศ ยังช่ว ยสนับสนุนให้การดาเนินการตามแผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2560-2564) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาระบบการค้าการลงทุน ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพเพื่อ รองรับความเปลี่ ย นแปลงจากภายนอก
สาหรับเสริมสร้างสภาพแวดล้อม และยกระดับสินค้าและธุรกิจบริการ อันจะเป็นการสร้างโอกาส
การขยายตัว ทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในการดาเนินยุทธศาสตร์เรื่องการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ประเภทธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจเกี่ยวกับศักยภาพ และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกาหนด
ประเภทธุ ร กิ จ ที่ ก ฎหมายก ากั บ ส าหรั บ การประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า วในประเทศไทยให้ มี
ความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวการณ์การค้าการลงทุนของประเทศในการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

1.3 ลักษณะงานที่ต้องการ
1.3.1 ข้ อมูล ผลการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล ของธุรกิจ เป้าหมายที่ ครอบคลุ ม เรื่องสภาพ
การประกอบธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจ ความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขัน และผลดีผลเสีย
ของการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ รวมทั้งวิธีการกากับของต่างประเทศ
1.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกากับธุรกิจเป้าหมายสาหรับการเข้ามาประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทยของคนต่างด้าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การค้าการลงทุนของประเทศไทย

1.4 ขอบเขตการดาเนินงาน
1.4.1 จัดทารายงานเบื้องต้น (Inception Report) อันประกอบด้วย
1.4.1.1 ข้ อ เสนอโครงการศึ กษา (Proposal) ได้ แก่ กรอบแนวคิด แผนงานและวิ ธีก าร
ดาเนินงาน กาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน และตัวชี้วัด
1.4.1.2 ข้อ เสนอการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ของธุ รกิ จ เป้า หมายที่ ค รอบคลุ ม เรื่ องสภาพ
การประกอบธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจ ความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขัน และผลดีผลเสีย
ของการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ รวมทั้งวิธีการกากับของต่างประเทศ
1.4.1.3 ข้อเสนอรายการธุรกิจ จานวนไม่น้อยกว่า 20 รายการธุรกิจใน 4 กลุ่มประเภทธุรกิจ
ดังนี้
(1) ธุรกิจที่จากัดการให้บริการและไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย
(2) ธุรกิจที่ต่างชาติสนใจมาลงทุน และเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวและสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
(3) ธุรกิจบริการที่ไทยมีพันธกรณีภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ
(4) ธุรกิจที่สนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล เช่น นโยบาย
Trading Nation นโยบาย Digital Economy และนโยบาย Thailand 4.0
เป็นต้น
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1.4.1.4 ข้ อ เสนอการได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ของธุ ร กิ จ เป้ า หมาย โดยวิ ธี ศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล
(Literature review) หรือวิธีการสัมภาษณ์บุคคล (Indebt interview) หรือวิธีการรับฟังความคิดเห็น
(Public hearing)
1.4.2 จัดทารายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (Progress report 1) ประกอบด้วย
1.4.2.1 รายละเอียดของธุรกิจเป้าหมายเกี่ยวกับสภาพการประกอบธุรกิจ เช่น จานวน
ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ส่วนแบ่ง ตลาด ทิศทางการขยายตัวของธุรกิจ รูปแบบหรือลักษณะ
การประกอบธุรกิจ วิธีการกากับของต่างประเทศ เป็นต้น
1.4.2.2 รายละเอีย ดรู ป แบบและแนวโน้ม การเข้ ามาประกอบธุ รกิ จของผู้ ประกอบการ
ต่างชาติ ความสามารถของผู้ ป ระกอบการไทยในการแข่ง ขัน รวมทั้งผลดี ผ ลเสี ยจากการเข้ ามา
ประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในประเทศไทยในการแข่งขัน รวมทั้งผลดีผลเสียจากการเข้ามาประกอบ
ธุรกิจของคนต่างชาติในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการจ้างงาน
ด้านความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ
1.4.3 จัดทารายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (Progress report 2) ประกอบด้วย
รายละเอียดการสรุปความก้าวหน้าในการดาเนินงานตาม 1.4.2.1 และ 1.4.2.2 ที่มีสาระเพิ่ม
มากขึ้น และเป็นสาระที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงจากรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
1.4.4 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) ประกอบด้วย
รายละเอี ย ดของสรุ ป ผลการศึ ก ษาทั้ ง หมด พร้ อ มบทสรุ ป ผู้ บ ริ ห าร และข้ อ เสนอแนะ
เชิงนโยบายในการกากับ ธุร กิจ เป้ าหมายส าหรับการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยของคน
ต่างด้าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การค้าการลงทุนของประเทศไทย

1.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
1.5.1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจเป้าหมายที่ครอบคลุมเรื่องสภาพการประกอบ
ธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจ ความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขัน และผลดีผลเสีย
ของการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ รวมทั้งวิธีการกากับของต่างประเทศ
การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจเป้าหมายจานวน 20 สาขา
ธุรกิจโดยจะทาการสารวจและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละรายการธุรกิจเกี่ยวกับ
(1) รายละเอียดของธุรกิจเป้าหมายอย่างน้อยประกอบด้วย
 โครงสร้ า งธุ ร กิ จ (เช่ น จ านวนผู้ ป ระกอบการในแต่ ล ะธุ ร กิ จ ทั้ ง ไทยและต่ า งด้ า ว
เงินทุน ส่วนแบ่งตลาด ฯลฯ)
 รูปแบบหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
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จุดแข็งและจุดอ่อนในการประกอบธุรกิจ
(2) สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย อย่างน้อยประกอบด้วย ด้านการผลิต
ด้ า นเงิ น ทุ น ความรู้ ค วามช านาญ เทคโนโลยี ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ
ด้านการตลาด รวมทั้งความได้เปรียบเสียเปรียบ และความพร้อมในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทยเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการต่างด้าว
(3) รู ป แบบและแนวโน้ ม การเข้ ามาประกอบธุร กิจ ของผู้ ประกอบการต่า งชาติ ทิ ศทาง
การขยายตัว รวมทั้งผลดีผลเสียจากการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศ
ไทยในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การนาเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การจ้างงาน และผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศ
(4) วิธีการกากับดูแลธุรกิจเป้าหมายในต่างประเทศว่ามีการกากับดูแลการลงทุนหรือการเข้า
มาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่ หากมีการกากับดูแลในธุรกิจเป้าหมายดังกล่าว
มีการกากับดูแลอย่างไร เช่น การจากัดการถือหุ้นของต่างด้าวในสัดส่วนร้อยละ 30 หรือ
การก าหนดเงื่ อ นไขการลงทุ น อื่ น ๆ เช่ น ต้ อ งมี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ กั บ
ผู้ ป ระกอบการในประเทศ ห้ า มมีการเคลื่ อนย้า ยเงิน ทุนออกนอกประเทศเป็ นเวลา
อย่างน้อย 3 ปี


ทั้งนี้ ในการสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจทั้ง 20 สาขาธุรกิจนั้น คณะผู้วิจัยจะเลือก
ศึกษาวิเคราะห์ธุรกิจเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับการดาเนินงานภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ตลอดจนเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศด้วยการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยใช้
นวัตกรรมหรือ Thailand 4.0 เพื่อจะช่วยสนับสนุนให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การค้าการลงทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพอันจะเป็นการสร้างโอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทั้งนี้ การศึกษาธุรกิจเป้าหมายทั้ง 20 ธุรกิจดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจ ออกเป็น
3 กลุ่มหลัก ดังต่อไปนี้
1.5.1.1 ธุรกิจที่ต่างชาติสนใจมาลงทุน และเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวและสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยจาแนกออกเป็น
1) ธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องจักรในอุตสาหกรรม
ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของ
ประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทาให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว
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อนึ่ง ภาคอุตสาหกรรมของประเทศจะเติบโตได้นั้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
จะต้องเข้มแข็งและมีศักยภาพมากพอที่จะช่วยสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเติบโตไปได้ ทั้งนี้
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ถือเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิต ซึ่งหากเกิดเหตุ
ชารุดเสียหายอย่างกะทันหันย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการผลิต ทาให้กระบวนการ
ผลิตหยุดชะงัก ไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมบารุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงเป็นส่วนสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2559 มีนักลงทุนต่างชาติได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจตามมาตรา 17
ซึ่งเป็ น กิจ การเกี่ย วกั บ การจั ดหา ติ ดตั้ งเครื่อ งจั กรและอุป กรณ์ จานวน 24 ราย และเป็น กิจ การ
เกี่ยวกับการซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อีกจานวน 15 ราย อนึ่ง หากมีการเปิดเสรี
ธุ ร กิ จ บริ ก ารติ ด ตั้ ง ซ่ อ มแซมบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้
ภาคอุตสาหกรรมของไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้ น เพื่อเป็ น การเตรี ยมความพร้ อมให้มีการเปิดเสรีในธุรกิจเป้าหมายดั งกล่ าวจึงจาเป็นต้องมี
การศึกษาโครงสร้างตลาดว่ามีจานวนผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด เป็นผู้ประกอบการไทยและเป็น
ผู้ประกอบการต่างชาติเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ และหากมีการเปิดเสรีจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย
หรือไม่ และเกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด
2) ธุรกิจให้คาปรึกษาและบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางกายภาพ
ด้วยนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นจะยกระดับประเทศไทยให้พ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง” การ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นชาติการค้าจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่สาคัญ การเป็นชาติการค้านั้น
หมายถึงการพึ่งพาตลาดต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นสินค้าหรือบริการที่ต้องการจะ
ส่งออกย่อมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งหมายความว่า ภาครัฐจะต้องให้ความสาคัญแก่การ
ยกระดับมาตรฐานของสินค้าให้สูงขึ้นเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก
ในปัจจุบันผู้ส่งออกไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้า 3 มาตรฐาน ได้แก่ (1) มาตรฐาน
นานาชาติ (international standard) เช่น Codex Alimentarius (2) มาตรฐานของประเทศผู้นาเข้า
เช่น มาตรฐานที่กาหนดโดย Food and Drugs Administration ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และ (3)
มาตรฐานของผู้นาเข้า ซึ่งอาจเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า เช่น ความสด ความหอม ความกรอบของ
สินค้าผักผลไม้ เป็นต้น
สาหรับสินค้าอาหารนั้น มาตรฐานเหล่านี้นับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากมีการพ่วง
มาตรฐานอื่น ๆ เข้ามาจากเดิมที่มีเพียงมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
สหภาพยุโรปจะมีการกาหนดมาตรฐานด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม สวัสดิการสัตว์ สินค้าที่ใช้วัตถุนาโน
สิน ค้าอาหารที่ตัดแต่งพัน ธุกรรม (GMO) ฯลฯ นอกจากนี้แล้ ว ยังมีเงื่อนไขเข้มงวดเกี่ยวกับการ
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ตรวจสอบย้อนกลับของคุณภาพของสินค้าอีกด้วย (traceability) ซึ่งมีนัยสาคัญอย่างยิ่งต่อห่วงโซ่ใน
การผลิตที่ต้องพัฒนาให้สามารถรองรับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับได้
ดังนั้ น การผลิตสิ นค้าเพื่อการส่งออกจึงจาเป็นต้องคานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ
เหล่านั้น แต่เนื่องจากอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้ในการทดสอบมาตรฐานของ
สินค้านั้นมีต้นทุนสูง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนมากจึงไม่สามารถทดสอบมาตรฐานสินค้า
ของตนเองได้ การขอใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าของผู้ส่งออกจึงจาเป็นต้องใช้บริการทดสอบ
และวิเคราะห์ทางกายภาพจากบริษัทที่อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีศักยภาพเพื่อตรวจสอบ และนาไปขอ
ใบรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานรัฐ
อนึ่ง การให้บ ริการเกี่ยวกับ คาปรึกษา การบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางกายภายของ
สินค้าส่งออกโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง การศึกษาธุรกิจการให้บริการ
ดังกล่าวจึงเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างการตลาดว่ามีผู้ให้บริการในประเทศมากน้อยเพียงใด และ
ตอบสนองต่อความต้องการได้หรือไม่ และหากมีการเปิดเสรีด้านการลงทุนให้บริษัทต่างชาติเข้ามา
ดาเนินการจะทาให้ผู้ประกอบการไทยที่มีอยู่ในตลาดได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด
1.5.1.2 ธุรกิจบริการที่ไทยมีพันธกรณีภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ
1) ธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลในประเทศไทยอาจแบ่ งได้เป็น 2 กลุ่ มใหญ่ คือ โรงพยาบาลของภาครัฐ ซึ่ง
บริหารโดยหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และโรงพยาบาล
ของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น และในอีกกลุ่มหนึ่งคือ โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเดิมเกิดขึ้นมาเนื่องจากความไม่
เพียงพอของความสามารถในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภาครัฐ แต่ได้กลับเป็นผู้ให้บริการที่มี
ขนาดใหญ่ในปัจจุบัน
อย่ างไรก็ตาม อุตสาหกรรมโรงพยาบาลในประเทศไทยกลับมีการกระจุกตัว ของเจ้าของ
ค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้ให้บริการรายใหญ่เป็นโรงพยาบาลรัฐซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของกระทรวงเจ้า
สังกัดเพียงไม่กี่กระทรวง และผู้เล่นรายใหญ่ภาคเอกชนเน้นใช้กลยุทธ์ในการเติบโตด้วยการควบรวม
กิจการเข้ากับโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพและผลการดาเนินงานที่ดี
อุตสาหกรรมโรงพยาบาลของประเทศไทยได้รับการผลักดันจากภาคส่วนต่าง ๆ ในปี พ.ศ.
2546 ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) ในย่านเอเชีย ซึ่งส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือเชิงสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลเอกชนของไทยได้รับ
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การยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 1 นอกจากนี้ ธุรกิจ
สุขภาพยังเป็นสาขาธุรกิจที่เร่งรัดในการเปิดเสรีภายใต้ AEC Blueprint อีกทั้ง โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้กาหนดให้การบริการการแพทย์ครบวงจรเป็น 1 ใน 5
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งจะได้รับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้
โครงการดังกล่าว
ประเทศไทยจึงควรมีการศึกษาและประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการไทยเพื่อรองรับ
นโยบายของภาครัฐดังกล่าว การศึกษานี้จึงเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ปัญหา และอุปสรรคที่
จะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
2) ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
จากการที่ จ านวนประชากรผู้ สู ง อายุ ทั่ ว โลกเพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมที่
เปลี่ ย นแปลงไปส่ งผลให้ ธุ ร กิจ ที่เกี่ย วข้องกับผู้ สู งอายุในต่างประเทศมีการขยายตัว อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยกาลั งก้าวเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะมีจานวน
ผู้ สู งอายุ ร าว 14 ล้ านคน หรื อร้ อยละ 20 ของจานวนประชากรทั้งประเทศ 2 ส่ งผลให้ ธุรกิจดูแ ล
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อย่างมากในอนาคต
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วยการให้บริการดูแลเป็นระยะเวลาสั้น ๆ และการจัด ให้มีที่
พานักระยะยาว ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยมีการขยายตัวยังไม่มากนัก จึงเป็น
ธุรกิจที่มีโอกาสที่จะขยายตัวได้มากขึ้น เพื่อรองรับทั้งผู้สูงอายุภายในประเทศ และกลุ่มผู้สูงอายุจาก
ต่างประเทศที่มีศักยภาพเดินทางเข้ามาใช้บริการในประเทศไทย จากการที่ประเทศไทยมีความพร้อม
ทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการแพทย์ซึ่งสามารถดึงดูดผู้สูงอายุจากต่างประเทศได้
การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์สภาพตลาด และลักษณะการประกอบธุรกิจ เพื่อ
ศึกษาแนวโน้ มการเติบ โตของธุร กิจ สภาพการแข่งขัน ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการ
แข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติหากมีการเปิดเสรีธุรกิจนี้
3) ธุรกิจการโฆษณาและการวิจัยตลาด

1

ที่มา: ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เข้าถึงข้อมูลได้ที่ https://www.krungsri.com/bank/getmedia/c1c6a542-0fad-440f-bd4b2bad5501378d/IO_Hospital_2016_TH.aspx
2
ที่มา: ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุโตแรง “พาณิชย์” เร่งสร้างบุคลากรมืออาชีพเข้าทางาน เข้าถึงข้อมูลได้ที่
https://www.manager.co.th/Smes/ViewNews.aspx?NewsID=9600000074327
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อุตสาหกรรมการโฆษณาของประเทศไทยมีการเติบโตและพัฒ นามาจนถึงยุคปัจจุบันที่มี
ช่องทางการโฆษณาผ่านสื่อหลายประเภท เช่น ทีวี หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต วิทยุ โรงภาพยนตร์ สื่อ
เคลื่อนที่ เป็นต้น ในปี 2559 ธุรกิจโฆษณามีมูลค่าประมาณ 107,463 ล้านบาท 3 โดยสื่อออนไลน์และ
สื่อดิจิทัลเป็นธุรกิจหลักที่เติบโตมากที่สุดในธุรกิจโฆษณา ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคและ
การด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ โดยในปั จ จุ บั น คนไทยสามารถเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ อ ย่ า ง
แพร่หลายซึ่งส่งผลให้การบริโภคสื่อดิจิทัลมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเฟซบุ๊กจะกลายเป็นโซเชียล
มีเดียที่ช่วยกระตุ้นตลาดโฆษณาออนไลน์เติบโตมากขึ้นในอนาคต
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้งบโฆษณาสูงสุดในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 ได้แก่ กลุ่มยานยนต์
กลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น ซึ่งหากกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต
อาจส่งผลต่อความต้องการใช้บริการในธุรกิจการโฆษณามากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการโฆษณาเป็นธุรกิจบริการในบัญชี 3(16) ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่ยังไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นในธุรกิจเกินกึ่งหนึ่ง อนึ่ง
ประเทศไทยผูกพันการเปิดตลาดภายใต้ AFAS โดยกาหนดให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ
70 ในธุ ร กิ จ การโฆษณาบางสาขา เช่ น การขายพื้ น ที่ โ ฆษณาบนอิ น เทอร์ เ น็ ต (ไม่ ร วมที่ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้า) และบริการวิจัยตลาด (ไม่รวมบริการสารวจความคิดเห็นสาธารณะ)
เป็นต้น
การศึกษาในสาขาธุรกิจนี้จึงเป็นการศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจการโฆษณาและวิจัย
ตลาด เพื่อศึกษาแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ การให้บริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความต้องการใช้
บริการของผู้ บริโ ภค เพื่อจะได้วิเคราะห์โ อกาส ปัญหา และอุปสรรค หากมีการเปิดเสรีธุรกิจการ
โฆษณาและวิจัยตลาดดังกล่าว
4) ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันขยายตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ทารายได้สูงสุดให้กับทุกประเทศ การบริการด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง จึงเป็นหนึ่ง
ในงานบริการที่สาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในขณะที่อาเซียนต่างให้ความสาคัญกับธุรกิจ
และบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แม้ว่าประเทศไทยจะมีพันธกรณีในการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่เนื่องจากกฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับบริการธุรกิจ
นาเที่ยวและมัคคุเทศก์ถือเป็นอุปสรรคสาคัญหนึ่งที่ทาให้ธุรกิจนาเที่ยวของไทยยังไม่เติบโตเท่าที่ควร
3

ที่มา: ธุรกิจโฆษณาไทยจะเป็นอย่างไรในปีนี้ เข้าถึงข้อมูลได้ที่ http://marketeer.co.th/archives/57549

8

ทั้งนี้ ธุรกิจนาเที่ยวเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่กาหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายสามของ พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมในการแข่งขัน จึงมีการ
จากัดสัดส่วนการลงทุนของต่างด้าวไว้ในอัตราร้อยละไม่เกิน 49
นอกจากนี้แล้ว การประกอบธุรกิจนาเที่ยวและการเป็นมัคคุเทศก์ยังเป็นธุรกิจที่ถูกกากับดูแล
ด้วยกฎหมายเป็นการเฉพาะด้วยซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
โดยกาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว และผู้ที่จะทาหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนที่
จะประกอบกิจการ ซึ่งหากพิจารณาคุณสมบัติสาหรับผู้ที่จะสามารถขอใบอนุญาตได้นั้น พบว่า ผู้ที่จะ
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้นั้นจะต้องอยู่ในรูปของบริษัทจากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดย
ต้องมีสั ดส่ ว นการถือหุ้ น ของต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ผู้ ที่ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 4 ด้วยเช่นกัน
ดังนั้นอาชีพมัคคุเทศก์จึงเป็นอาชีพที่สงวนไว้สาหรับคนไทยเท่านั้น
อนึ่ง หากมีการเปิดเสรีด้านการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจบริการนาเที่ยวไม่เพียงแต่จะต้องปรับปรุง
ประเภทธุร กิจ ที่อยู่ ภายใต้บั ญชีแนบท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
เท่านั้น แต่ยังจาเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ด้วยเช่น กัน เพื่อให้ประเทศไทยมีโอกาสในการเตรียมความพร้อมสาหรับการ
เปิดเสรีเกี่ยวกับธุรกิจนาเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงทั่วไปภายใต้กรอบความตกลงของ AFAS
จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหากมีการเปิดเสรีในธุรกิจ
ดังกล่าวเพื่อจะได้นาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
5) ธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรม
ธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมถือเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่มีความสาคัญในการพัฒนาประเทศ
เนื่องจากเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนธุรกิจก่อสร้างด้วย ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 มูลค่าการ
ลงทุนด้านการก่อสร้างของไทยสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาท ส่งผลให้ธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมเติบโต
ตามไปด้วย นอกจากนี้แล้วในบรรดาวิชาชีพที่กลุ่มประเทศอาเซียนให้ความสาคัญเป็นอันดับต้น ๆ ใน

4

พระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 16 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (1) ต้องมีคุณสมบัติ
(ก) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สบิ ปีบริบูรณ์ในวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(ข) มีสัญชาติไทย
(ค) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักรไทย
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การเปิดเสรีนั้น คือ วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม ส่วนหนึ่งเนื่องจากมูลค่าการลงทุนด้านการก่อสร้างใน
อาเซียนเองก็มีมูลค่าสูงถึง 2.44 เหรียญสหรัฐฯ5 ด้วยเช่นกัน
อนึ่ง การบริการด้านสถาปัตยกรรม (Architectural services) ไม่ได้เป็นเพียงการบริการ
ออกแบบตกแต่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังครอบคลุมถึงการให้บริการดังนี้








การให้คาปรึกษาและบริการก่อนการออกแบบ (Advisory and pre-design
architectural services)
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architectural design services)
การบริหารสัญญา (Contract administration services)
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมร่วมกับการบริหารสัญญา (Combined
architectural design and contract administration services)
บริการสถาปัตยกรรมอื่น ๆ (Other architectural services)

ดังนั้น การศึกษาธุร กิจเป้าหมายนี้ จะเป็นการวิเคราะห์ว่า ธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรม
ของไทยเพียงพอต่อความต้องการในประเทศหรือไม่ และตอบสนองต่อการเติบโตของธุรกิจ การ
ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ในอนาคตมากน้อยเพียงใด รวมทั้งประเทศไทยมีความต้องการบริษัท
บริการสถาปัตยกรรมต่างชาติมากน้อยเพียงใด และหากมีการยกเลิกข้อจากัดเกี่ยวกับหุ้นส่วนต่างชาติ
ในธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมแล้ว จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่ รวมทั้ง
มีผลกระทบต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมมากน้อยเพียงใด
6) ธุรกิจบริการการบาบัดน้าเสียในอุตสาหกรรม
ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้ อ มเป็ น ปั จจั ยความเสี่ ยงของเป้ าหมายในการพั ฒ นาอย่างยั่งยื นของ
ประเทศไทย และปัญหามลพิษในน้าก็เป็นปัญหาที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต การบาบัดน้าเสียเป็นการกาจัดหรือทาลายสิ่งปนเปื้อนในน้าเสียให้หมดไป
หรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กาหนดและไม่ทาให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้าเสียจากแหล่ง
ต่างกันจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน ดังนั้นกระบวนการบาบัดน้าจึงมีหลายวิธี โดยอาศัยกระบวนการที่
ใช้ในการรักษาน้าที่ได้รับการปนเปื้อนจากการประกอบอุตสาหกรรมหรือการค้า ก่อนที่จะปล่อยจาก
โรงงานออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือการนาไปใช้งานอีกครั้งซึ่งในภาวะขาดแคลนน้า การนาน้าเสียมาใช้ใหม่
เป็ น สิ่ งที่ จ าเป็ น เพื่ อที่ จ ะให้ มี อุ ป ทานของน้ าที่เ พี ย งพอต่ อ การใช้ส อยของทั้ ง ภาคครัว เรื อน ภาค
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

5

ก่อสร้างไทยปี 60 คาดโต 15% เงินลงทุนกว่า 1.2 ล้านล้านบาท. ประชาชาติธรุ กิจออนไลน์ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวโหลดเพิ่มเติมได้
ที่ https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1485933447.
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การศึกษาในส่วนนี้จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างตลาด รวมถึ งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
อื่นๆ เพื่อประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติหากมี
การเปิดเสรีในธุรกิจนี้
7) ธุรกิจบริการการกาจัดขยะและการรีไซเคิล
ปัญหามลพิษขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของ
ประชากรและเศรษฐกิจ การกาจัดขยะที่เกิดขึ้นจากการประกอบการอุตสาหกรรมและการใช้ใน
ครัวเรือนมีขั้นตอนและกระบวนการหลายอย่างขึ้นอยู่กับลักษณะของขยะที่ต่างกัน โดยประเภทของ
ขยะสามารถจาแนกเป็นขยะอินทรี ย์ วัสดุรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ในปัจจุบัน จานวน
ประชากรในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมีมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้
ธุรกิจบริการการกาจัดขยะและการรีไซเคิลขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย ในปัจจุบันมีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
ในการรีไซเคิลขยะทีร่ วดเร็ว จึงควรมีการศึกษาว่าการลงทุนของคนต่างด้าวในธุรกิจนี้มีความจาเป็นใน
การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการขยะในประเทศมากน้อยเพียงใด
การศึกษาธุรกิจบริการการกาจัดขยะและการรีไซเคิลจะวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจ กฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎระเบี ย บของกระทรวงอุ ต สาหกรรมและ
หน่ วยงานอื่น ๆ เพื่อประเมินความพร้ อมของผู้ ประกอบการไทยในการแข่งขันกับผู้ ประกอบการ
ต่างชาติหากมีการเปิดเสรีในธุรกิจนี้
1.5.1.3 ธุรกิจที่สนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล เช่น
นโยบาย Trading Nation นโยบาย Digital Economy และนโยบาย Thailand 4.0 เป็นต้น
1) ธุรกิจบริการซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางน้า
จากการที่ ป ระเทศไทยพึ่งพาการค้า ระหว่า งประเทศเป็ นหลั ก การขนส่ งทางน้าจึง มี
ความสาคัญในการสนับสนุนกิจการเดินเรือขนส่งและกิจการการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากการ
ขนส่งทางน้าเป็นการขนส่งที่สามารถบรรทุกสินค้าได้ในปริมาณมาก และมีต้นทุนที่ต่ากว่าการขนส่ง
ทางอื่น ธุร กิ จ บริ การซ่อ มแซมบ ารุ ง รั กษาอุป กรณ์ และเครื่อ งมื อที่ใ ช้ในการขนส่ งทางน้ าจึง เป็ น
อุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สาคัญที่เชื่อมโยงกับธุรกิจการขนส่ งทางน้าอื่น ๆ ทั้งนี้ ธุรกิจ
บริการซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางน้า มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตาม
ความต้องการใช้เรือในการขนส่งทางน้า การประมง และการท่องเที่ยวทางน้า
โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC) มี เ ป้ า หมายในการลงทุ น
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเชื่อมโยงโครงข่ายด้านคมนาคมด้านต่าง ๆ ในส่วนของการขนส่งทางน้า ได้แก่

11

ท่าเทียบเรือน้าลึกแหลมฉบัง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นอกจากนี้ สาขาโลจิสติกส์ ยังเป็น
สาขาเร่งรัดในการเปิดเสรีภายใต้ AEC Blueprint ด้วย
การศึกษาในส่วนนี้จึงเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจบริการซ่อมแซมบารุงรักษา
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางน้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สภาพการแข่งขัน เพื่อ
วิเคราะห์ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจนี้
2) ธุรกิจบริการซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางราง
การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการการเดินรถไฟซึ่งเป็นการขนส่งทางราง
ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า โดยเป็นการให้บริการทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ผล
การด าเนิ น งานของการรถไฟแห่ งประเทศไทยประสบผลขาดทุ นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ในปั จจุบั น
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง และร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางรางฯ ในปี
พ.ศ. 2559 โดยกรมการขนส่งทางรางจะทาหน้าที่เป็นหน่วยงานส่วนกลางในการเสนอนโยบาย และ
กาหนดยุทธศาสตร์ วางแผนโครงข่ายบริหารงานด้านการขนส่งทางรางของประเทศ รวมทั้งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางรางของประเทศ
การขนส่งทางรางมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจในการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่ อมโยง
โครงข่ายด้านการคมนาคม ซึ่งในปั จจุ บัน โครงการพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) มีเป้าหมายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเชื่อมโยงโครงข่ายด้านคมนาคมด้านต่าง ๆ อาทิ
รถไฟความเร็ ว สู ง กรุ ง เทพ-ระยอง รถไฟทางคู่ เพื่ อ เชื่ อ มท่ า เรื อ อุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด เป็ น ต้ น
นอกจากนี้แล้ว โครงการรถไฟฟ้าจานวนหลายสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเสร็จสิ้น
ลงในช่วง 5 ปีข้างหน้า ดังนั้น ธุรกิจ การซ่อมบารุงการขนส่งทางรางย่อมเป็นธุ รกิจที่มีโอกาสที่จะ
ขยายตัวค่อนข้างสูงในอนาคต
การศึกษานี้จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สภาพการแข่งขันในธุรกิจบริการซ่อมแซม
บารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางราง ผู้ประกอบการในตลาด และศักยภาพของ
ไทยหากมีการเปิดเสรีให้แก่นักลงทุนต่างชาติ
3) ธุรกิจแฟรนไชส์
ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ เ ป็ น กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพและอาจเป็ น กลไกในการช่ ว ยขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ของชาติ เนื่องจากระบบแฟรนไชส์ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการขยายธุรกิจ กลยุทธ์ดังกล่าว
ยังเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปสงค์ (Demand Chain) ซึ่งเป็นตัวกลางสาคัญในการผลักดันสินค้าและ
บริการจากอุตสาหกรรมต้นน้าไปยังผู้บริโภคปลายทาง ตัวอย่างบริษัทข้ามชาติที่ประสบความสาเร็จใน
การใช้ระบบแฟรนไชส์ อาทิ แมคโดนัลด์ สตาร์บัคส์ เคเอฟซี เป็นต้น ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
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ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้ความนิยมสูงสุ ด คือ กลุ่มธุรกิจ
ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่มและไอศกรีม การศึกษา เป็นต้น
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี จ านวนธุร กิ จ แฟรนไชส์ ห ลายรายทั้ ง ที่เ ป็ น ธุร กิ จ ของไทยและ
ต่างประเทศ โดยธุรกิจจากต่างประเทศสามารถครองส่วนแบ่งตลาดในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง และมี
แนวโน้มที่ธุรกิจต่างชาติอาจขยายการลงทุนเข้ามาในไทยมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุค
ดิจิทัลที่ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐใน
ด้านต่าง ๆ ทาให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในประเทศไทยอาจต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพการแข่งขัน
ในอนาคต
การศึกษาในธุรกิจนี้จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างตลาด และสภาพการ
แข่งขันของผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน เพื่อศึกษาแนวโน้มการแข่งขัน ความพร้อม
และการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยหากมีผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาลงทุนแข่งขันในประเทศ
ไทยเพิ่มมากขึ้น
4) ธุรกิจการให้บริการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สินค้า
การบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิต
สินค้า หรือบริการได้เน้นหรือให้ความสาคัญกับผู้บริโภค ซึ่งทาให้การบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้น
เนื่องจากตัวสินค้าอาจไม่มีนวัตกรรม หรือการพัฒนาอะไรใหม่อีกแล้ว เพราะได้มีการวิจัยพัฒนากันมา
นานจนถึงขั้นสูงสุดแล้ว จึงต้องมาเน้นกันที่บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุหีบห่อ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีเป้าหมายการลงทุนใน 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเป็น 1 ในอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งจะ
พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล การบรรจุภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อจึงกลายเป็นกระบวนการสาคัญที่
จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
การศึกษาธุรกิจนี้จึงให้ความสาคัญกับผู้ประกอบการด้านการบรรจุภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อ
สินค้า โดยศึกษาโครงสร้างตลาด ลักษณะธุรกิจ สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ
และความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในตลาด
5) ธุรกิจการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา
ทางออกที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้น
จาก “กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง” คือ การเสริมสร้างขีดความสามารถทางนวัตกรรมและการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งมีจานวนมากถึงร้อยละ
97 ของผู้ประกอบการทั้งหมด ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาจึงเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้ SMEs สามารถ
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นาไปพัฒนาต่อยอดการทาธุ รกิจและขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
การวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) เป็นการวิจัยลักษณะหนึ่งที่มี
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ หรือการพัฒนาวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบัน
องค์กรจานวนมากได้พยายามส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่ง
เชื่อว่าการวิจัยและพัฒนาจะช่วยให้เกิดวิธีการใหม่ที่จะช่วยธุรกิจให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยก็ยังไม่เติบโต
เท่าที่ควร ทั้งนี้ จากรายงานผลการสารวจการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรม ของสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พบว่า ในปี พ.ศ.
2557 มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาประมาณ 25,471 ล้ านบาท ขณะที่มีบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาในปี พ.ศ. 2557 จานวน 39,043 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยยังขาดศักยภาพเกี่ยวกับ
ด้านการวิจัยและพัฒนาหากเทียบกับประเทศอื่น ๆ ดังนั้น การเปิดเสรีการให้บริการด้านการวิจัยและ
พัฒนาจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจได้ รวมทั้งยังจะ
ช่วยให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมได้ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐด้วย
ทั้งนี้ การศึกษาในส่ วนนี้จ ะเป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ ธุรกิจการให้ บริการด้านวิจัยและ
พัฒ นา โครงสร้ างตลาดว่ามีจ านวนผู้ ให้ บริการของไทยมากน้อยเพียงใด มีบริษัทต่างชาติเข้ามา
ดาเนินการในสัดส่วนเท่าไหร่ และหากมีการเปิดเสรีในธุรกิจบริการสาขาดังกล่าวจะมีต่างชาติสนใจ
เข้ามาลงทุนเพิ่มมากน้อยเพียงใด และส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยและผู้ประกอบการ
ไทยที่เกี่ยวข้องอย่างไร
6) ธุรกิจการให้คาปรึกษาและให้บริการเกีย่ วกับฮาร์ดแวร์
เป้าหมายหลักของนโยบาย Thailand 4.0 คือ การให้เศรษฐกิจของประเทศไทย พ้นจากกับ
ดักรายได้ปานกลางด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ทั้งนี้สิ่งที่สาคัญอีกประการหนึ่งของการขับเคลื่อนจึงจาเป็นต้องพัฒนาให้ เ ศรษฐกิจขของ
ประเทศเป็นเศรษฐกิจแบบดิจิทัล หรือ Digital Economy เป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่สาคัญที่จะ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ
ด้วยดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐของประเทศให้ก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่ง ขันในโลก
สมัยใหม่ได้ ทั้งนี้ ธุรกิจการให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์จะเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่จะ
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลได้รวมทั้งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการไทยได้
อนึ่ ง ผู้ ป ระกอบการไทยโดยมากแล้ ว จ าเป็ น ต้ อ งพึ่ ง พาและอาศั ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการให้
คาปรึกษาและแนะนาเพื่อให้สามารถนาระบบฮาร์ดแวร์มาใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือบริษัทเพื่อเป็น
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การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ ดังนั้น การเปิดเสรีธุรกิจบริการคาปรึกษา
และให้บริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเลือกใช้บริการที่
หลากหลายมากขึ้นจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศซึ่งจะมีศักยภาพในการให้บริการได้
มากกว่า นอกจากนี้ การเปิดเสรีการให้บริการธุรกิจดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ให้บริการในประเทศ
ต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันกับตลาดโลกดิจิทัลซึ่งนับวันจะแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้นได้อีกด้วย
การศึกษาธุรกิจบริการประเภทนี้จะเป็นการศึกษาโครงสร้างตลาดการให้บริการในประเทศว่า
มีจานวนผู้ให้บริการมากน้อยเพียงใด เป็นผู้ประกอบการไทยและเป็นผู้ให้บริการต่างชาติในสัดส่วน
เท่ า ไหร่ หากมี ก ารเปิ ด เสรี การให้ บ ริ ก ารในธุ รกิ จ สาขาดัง กล่ า วจะมี ผ ลกระทบ ผลดี ผลเสี ย ต่ อ
ผู้ประกอบไทยที่ดาเนินการอยู่หรือไม่ รวมทั้งผู้ให้บริการซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติจะมีการขยายการลงทุน
มากขึ้นหรือไม่ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต
7) ธุรกิจการให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟแวร์
กระแสโลกปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวในการดาเนินธุรกิจจึง
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันตามกระแสโลกด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการซื้อมาขายไปแบบเดิม
จึงไม่อาจจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตได้เท่าที่ควร การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิธีการใหม่ ๆ จากการใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นแนวนโยบายของภาครัฐที่เน้นส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศ
ให้หลุดพ้นจาก “กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง”
การประกอบธุรกิจด้วยการนาซอฟแวร์ต่าง ๆ มาช่วยในการดาเนินธุรกิจจะเป็นการยกระดับ
ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจได้ดีมากขึ้น อาทิ การใช้โมบายแอพพลิเคชั่นมาใช้ในระบบการ
เช็คสินค้าคงเหลือของบริษัทหรือนามาใช้ในระบบการชาระค่าสินค้าและบริการ ฯลฯ จะช่วยให้เกิด
การประหยั ดต้น ทุน ด้านการดาเนิ น งาน และยังตอบโจทย์ต่อพฤติกรรมของผู้ บริโ ภคในยุคสั งคม
ปัจจุบัน ดังนั้น ธุรกิจการให้คาปรึ กษาและการให้บริการเกี่ยวกับซอฟแวร์จึงเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มจะ
เติบโตในอัตราที่สูงขึ้นในอนาคต
จากผลส ารวจตลาดซอฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ารซอฟต์ แ วร์ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศไทยปี พ.ศ.
2556/2557 ระบุว่า มีการเติบโตในภาวะที่ดี มีมูลค่าการผลิต 40,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 22.2 โดยจาแนกเป็นซอฟต์แวร์สาเร็จรูปที่มีมูลค่าการผลิตประมาณ 8,000 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 35.5 และบริการซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่าการผลิตประมาณ 32,000 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 19.3
นอกจากนี้ แล้ ว โมบายแอพพลิ เคชั่ นเป็ นธุร กิจใหม่ที่ ไ ด้รับ ความสนใจอย่ า งมาก โมบาย
แอพลิเคชั่นไทยถูกพัฒนาโดยหน่วยงานของรัฐ บริษัทเอกชน บริษัทพัฒนาซอฟแวร์หรือนักพัฒนา
ซอฟแวร์อิสระ โดยจากการสารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า โมบายแอพพลิเคชั่นไทยถูกจัดอยู่ใน
ประเภทรับรองรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ26.7 แอพพลิเคชั่นความ
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บันเทิง (Entertainment) คิดเป็นร้อยละ 20.1 แอพพลิเคชั่นสาหรับการศึกษา (Education) คิดเป็น
ร้อยละ 19.0 ของโมบายแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดเกี่ยวกับการให้บริการคาปรึกษาและ
การให้บริการซอฟแวร์ของตลาดในประเทศ เพื่อรองรับการเปิดเสรีในธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับ
ซอฟแวร์ดังกล่าว หากมีการเปิดเสรี การให้ บริการจะมีผลกระทบต่อผู้ ให้บริการที่มีอยู่ในตลาดใน
ประเทศมากน้อยเพียงใด และหากมีการเปิดเสรี จะมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือขยายการลงทุน
มากขึ้นหรือไม่ และช่วยให้มีการพัฒนาการให้บริการซอฟแวร์และจะช่วยยกระดับความสามารถของผู้
ให้บริการในประเทศอย่างไร
8) ธุรกิจการให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเศรษฐกิจของประเทศจะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
นั้น จะต้องปรับรูปแบบการประกอบธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกยุคใหม่ได้ ด้วยการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารหรือเป็นยุคของ Big Data
การมีข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพจะเป็นประโยชน์และช่วยให้ได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่า
ด้ว ยข้อมูล ข่าวสารที่มีจานวนมาก มีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อน ยากต่อการนามาใช้
ประโยชน์ การพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพนั้นจึงจาเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาข้อมูลเพื่อให้สามารถนามาใช้ได้ ทั้งนี้ ศักยภาพการให้บริการในธุรกิจดังกล่าว
ของประเทศไทยอาจจะยั ง ไม่ ม ากพอด้ ว ยความพร้ อ มของบุ ค ลากรของไทยเกี่ ย วกั บ ความรู้
ความสามารถในการจั ดการระบบข้อ มู ล สารสนเทศที่ มี เป็ น จานวน การเปิ ดเสรีธุ รกิ จ บริ ก ารให้
คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ โดยเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติได้เข้ามาลงทุนใน
ธุรกิจดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นเท่านั้น แต่จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญของต่างประเทศที่ศักยภาพ
รวมทั้ง จะช่วยให้บุคลากรของไทยสามารถพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและเรียนรู้ได้จากบริษัท
ต่างชาติอีกด้วย
การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการศึกษาโครงสร้างตลาดการให้บริการคาปรึกษาและให้บริการ
เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร มีจานวนผู้ให้บริการเป็นผู้ประกอบการไทยและ
ต่างชาติในสัดส่วนเท่าไหร่ และหากมีการเปิดเสรีการให้บริการในธุรกิจดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการหรือไม่ และนักลงทุนต่างชาติจะให้ความสนใจหรือไม่หากมีการเปิดเสรีการให้บริการ
ดังกล่าว
9) ธุรกิจการให้คาปรึกษาและบริการด้านการบริหารจัดการ
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Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้าและกับดักความไม่สมดุลพร้อม ๆ กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
ไปสู่ ป ระเทศในโลกที่ห นึ่ งที่มีความมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth
Industrial Revolution อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ด้วย
การสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
ทั้งนี้ หนึ่งในเป้าหมายที่สาคัญของนโยบายดังกล่าว คือ “ต้องการให้ผู้ประกอบการไทย เป็น
SME 4.0 ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่าในสินค้า
และบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และ
ตลาดโลก ทาให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีอนาคตที่สดใส” แต่การประกอบธุรกิจที่
นั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ แต่ SMEs ของประเทศเกือบร้อยละ 50 ยังขาด
ศักยภาพด้านการบริ ห ารจั ดการ การได้รับคาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับการบริห ารจัดการจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก
การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการศึกษาโครงสร้างตลาดการให้บริการคาปรึกษาและให้บริการ
ด้านการบริหารจัดการว่ามีจานวนผู้ให้บริการมากน้อยเพียงใด เป็นผู้ประกอบธุรกิจไทยหรือต่างชาติ
ในสั ด ส่ ว นเท่ า ไหร่ และหากมี ก ารเปิ ด เสรี ก ารให้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วแล้ ว จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผู้ประกอบการไทยหรือไม่ และประโยชน์ที่จะได้รับจะมีมากน้อยเพียงใด ข้อดี ข้อเสียของการเปิดเสรี
การให้บริการในธุรกิจดังกล่าวจะมีมากน้อยเพียงใดโดยคณะผู้วิจัยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องทั้งจากผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจากธุรกิจดังกล่าว
10) ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรม
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศอาเซียนได้จั ดทา
แผนงานในเชิงบูรณาการในด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ หรือ AEC blueprint โดยมีองค์ประกอบสาคัญ 4
เรื่อง ได้แก่ การเป็นตลาดและการผลิตเดียว การสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูง การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมระหว่างสมาชิกอาเซียน และการเชื่อมโยงของ
อาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้ให้ ความสาคัญกับการสร้างความเข็มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศบนพื้นฐานของความได้เปรียบของประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นส่งเสริมให้ SMEs
ยกระดั บ ขีด ความสามารถในการผลิ ตและการแข่ งขัน ในตลาดโลก หากแต่ม องในด้ านศั กยภาพ
ทางด้านเงินทุนของ SMEs ที่อยู่ในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมต่ าง ๆ อาจจะพบว่าต้นทุนของการ
ประกอบกิจการของ SMEs อาจจะไม่ได้มากพอกับผู้ประกอบการรายใหญ่ การลงทุนในเครื่องจักร
และอุป กรณ์ ที่ มีมู ล ค่า สู ง อาจเป็ น โจทย์ส าคัญ ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการขนาดเล็ ก ดั งนั้ น ธุ ร กิจ การ
ให้บริการเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ จึงมี ความสาคัญต่อ SMEs เป็นอย่าง
มาก
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การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ ภาพรวมธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุป กรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตและการอุตสาหกรรม ตลอดจนวิเคราะห์โ ครงสร้างการตลาดของ
ประเทศไทยว่ามีผู้ให้บริการให้เช่าเครื่องจักร และอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตหรืออุตสาหกรรมมากน้อย
เพียงใด และตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการในประเทศได้เพียงพอหรือไม่ และหากมีการเปิดเสรี
การให้บริการเช่าและให้เช่าเกี่ยวกับเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านการผลิตและอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย จะมี ผ ลดี ห รื อ ผลเสี ย เป็ น ไปในทิ ศ ทางใด และผู้ ป ระกอบการไทยที่ ด าเนิ น การอยู่ จ ะได้ รั บ
ผลกระทบมากน้อยเพียงใด และบริษัทต่างชาติที่ให้บริการในตลาดอยู่แล้ว เช่น บริษัท อากทิโอะ
(ประเทศไทย) จากัด6 ฯลฯ จะมีการเพิ่มหรือขยายการลงทุนมากขึ้นหรือไม่
11) ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการเกษตร
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่กาลังพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล ประเทศไทย 4.0
ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ เพื่อนามา
ต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
เป็น 1 ใน 5 กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอาหารนั้น
จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนในหลายด้าน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบการ
ด้านการให้เช่าอุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น
ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการเกษตร เป็นธุรกิจที่ให้บริการเช่าซื้อ และให้เช่า
ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น รถแทร็กเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดานา
และอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้น ประเทศไทยมีผู้ประกอบการในธุรกิจนี้หลายราย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการซื้ออุปกรณ์สาหรับการทาการเกษตร
การศึกษาในส่วนนี้จะครอบคลุมโครงสร้างตลาด สภาพแวดล้อมของธุรกิจ สภาพการแข่งขัน
ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและต่างชาติในตลาด เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค และโอกาสใน
การเปิดเสรีธุรกิจดังกล่าว
อนึ่ ง ในการศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ของธุ ร กิ จ เป้ า หมาย 20 สาขาธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า ว อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงรายการธุรกิจเพื่อให้ข้อมูลการศึกษามีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการขอ
เปลี่ยนแปลงการศึกษารายการธุรกิจเป้าหมายอาจจะมีการขอให้คณะกรรมการตรวจรับโครงการฯ
พิจารณาอนุมัติต่อไป

6

บริษัท อากทิโอะ (ประเทศไทย) จากัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจนาเข้า-ส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรม ให้เช่า
และขายเครื่องจักรมือสอง โดยมีผู้ถอื หุน้ ได้แก่ บริษัท อากทิโอะ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
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1.5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกากับธุรกิจเป้าหมายสาหรับการเข้ามาประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทยของคนต่ างด้ าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ การค้ าการลงทุนของ
ประเทศไทย
การศึกษาในส่วนนี้ จะเป็นการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการกากับดูแลธุรกิจ
เป้าหมายตามที่ได้มีการศึกษาไว้ในข้อ 5.1 เพื่อให้การกากับดูแลสอดคล้องกับสภาวะการณ์การค้า
การลงทุนของประเทศไทย โดยจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกจากการทบทวนธุรกิจเป้าหมายทั้ง
20 สาขาดังกล่าวว่าธุรกิจใดที่ควรต้องมีการขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ธุรกิจใดที่
ไม่จาเป็นต้องมีการขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือธุรกิจใดที่ควรมีการกาหนด
เงื่อนไขในการกากับดูแล เช่น การกาหนดระยะเวลาการเคลื่อนย้ายเงินทุน การกาหนดระยะเวลา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย หรือการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานต่าง ๆ
ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเป้าหมาย ฯลฯ รวมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับมาตรการ
ส่ ง เสริ ม หรื อ วิ ธี ก ารส าหรั บ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ในสาขาดั ง กล่ า วให้ ส ามารถปรั บ ตั ว และเพิ่ ม ขึ ด
ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างด้าวได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้วิจัยจะทาการสารวจและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละธุรกิจเป้าหมายทั้ง 20 สาขา
โดยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เอกสาร บทความและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบาย การกากับดูแล และการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการกากับดูแล ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ปัญหาและอุปสรรคจากการ
ประกอบธุร กิจของผู้ ป ระกอบการไทย รวมทั้งมาตรการส่งเสริมและพัฒ นาผู้ ประกอบการไทยให้
สามารถแข่งขันกับผู้ ประกอบการต่างด้าวได้ พร้อมสรุปข้อคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สั ม ภาษณ์ เ พื่ อ น าไประกอบการจั ดท าข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบายต่ อ ไป ทั้ ง นี้ค ณะผู้ วิ จั ย จะท าการ
สัมภาษณ์ข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละสาขาธุรกิจ จานวน 20 สาขา ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องจักรในอุตสาหกรรม
ธุรกิจให้คาปรึกษาและบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางกายภาพ
ธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
ธุรกิจการโฆษณาและการวิจัยตลาด
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
ธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรม
ธุรกิจบริการการบาบัดน้าเสียในอุตสาหกรรม
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9) ธุรกิจบริการการกาจัดขยะและการรีไซเคิล
10) ธุรกิจบริการซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางน้า
11) ธุรกิจบริการซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางราง
12) ธุรกิจแฟรนไชส์
13) ธุรกิจการให้บริการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สินค้า
14) ธุรกิจการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา
15) ธุรกิจการให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
16) ธุรกิจการให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟแวร์
17) ธุรกิจการให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
18) ธุรกิจการให้คาปรึกษาและบริการด้านการบริหารจัดการ
19) ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรม
20) ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการเกษตร

1.7 แผนงานและวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนิน การทั้งหมด 8 เดือน (240 วัน) มีรายละเอียดแผนงานและวิธีการ
ดาเนินงานดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1.1 แผนงานและวิธีการดาเนินงาน
แผนงาน

1. การจัดทาแผนงาน วิธีการ
ดาเนินงาน และแผนปฏิบตั ิงาน
2. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจ
เป้าหมายจานวน 20 ธุรกิจ
เป้าหมายที่ครอบคลุมเรื่องสภาพ
การประกอบธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจ
ความสามารถของผู้ประกอบการ
ไทยในการแข่งขัน ผลดี ผลเสียของ
การเข้ามาประกอบธุรกิจของคน
ต่างชาติ รวมทั้งวิธีการกากับดูแล
ของต่างประเทศ

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

1.1. จัดทาแผนงาน วิธีการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติงาน



2.1 รวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ
ธุรกิจ อาทิ คลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฐานข้อมูลของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (56-1)
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเป้าหมายจานวน 20 ธุรกิจ
โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
 โครงสร้างธุรกิจ เช่น จานวนผู้ประกอบการการในแต่ละ
ธุรกิจ จานวนผู้ประกอบการไทย/ต่างด้าว เงินทุน ส่วน
แบ่งตลาด ฯลฯ
 รูปแบบหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
 จุดแข็งและจุดอ่อนในการประกอบธุรกิจ
2.2 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกีย่ วข้อง
เช่น ผู้ประกอบการไทย ผู้ประกอบการต่างชาติ สมาคม
รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับนโยบาย การกากับดูแล และการส่งเสริมพัฒนา โดย
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แนวทางการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติการ
(Action Plan)
ข้อมูลที่เป็นผลการศึกษาวิเคราะห์ของแต่ละ
ธุรกิจทั้ง 20 ธุรกิจ เกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจ
รูปแบบหรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างตลาด จานวนผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
จานวนผู้ประกอบการไทย/ต่างชาติ จุดแข็งและ
จุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
สภาพการประกอบธุรกิจใน
แต่ละธุรกิจ ศักยภาพการประกอบธุรกิจของ

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(เดือนที่)
1 2 3 4 5 6 7 8

แผนงาน

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

ผลการวิเคราะห์จะประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย เช่น
ด้านการผลิต ด้านเงินทุน ความรูค้ วามชานาญ
เทคโนโลยี ความสามารถในการบริหารจัดการด้าน
การตลาด
 ความได้เปรียบ เสียเปรียบ ความพร้อมในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทยเมื่อเที่ยบกับผู้ประกอบการต่าง
ด้าว
 รูปแบบและแนวโน้มการเข้ามาประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการต่างชาติ ทิศทางการขยายตัวของการเข้า
มาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ
2.3 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล
ธุรกิจเป้าหมายแต่ละธุรกิจในต่างประเทศว่ามีการกากับดูแล
การลงทุนหรือการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่
หากมีการกากับดูแลในธุรกิจดังกล่าวมีการกากับดูแลอย่างไร

3. การจัดทาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการกากับดูแลธุรกิจ

3.1 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาทั้งหมดเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการกากับดูแลธุรกิจเป้าหมายทั้ง 20 ธุรกิจ
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คนไทย ความพร้อมในการแข่งขัน ความ
ได้เปรียบ เสียเปรียบ ระหว่างผู้ประกอบไทย
และต่างชาติ
ความได้เปรียบ เสียเปรียบในการประกอบ
ธุรกิจของคนไทย
ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ไทย
รูปแบบและแนวโน้มการเข้ามาประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว

รูปแบบและแนวทางในการกากับดูแลธุรกิจ
เป้าหมายแต่ละธุรกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทย
โดยการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาจากการ
ทบทวนวรรณเกีย่ วกับการกากับดูแลธุรกิจ
เป้าหมายในต่างประเทศ (ถ้ามีการกากับแต่ละ
ธุรกิจเป็นการเฉพาะ)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การกากับดูแลธุรกิจเป้าหมายสาหรับการเข้ามา

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(เดือนที่)
1 2 3 4 5 6 7 8

แผนงาน

เป้าหมายสาหรับการเข้ามา
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยของ
คนต่างด้าว เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์การค้าการลงทุนของ
ประเทศไทย
4 การส่งมอบงาน

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

โดยจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกจากการทบทวนธุรกิจ
เป้าหมายว่าธุรกิจใดที่จาเป็นต้องมีการขออนุญาต หรือธุรกิจ
ใดที่ไม่จาเป็นต้องมีการขอนุญาต แต่ควรมีการกาหนดเงื่อนไข
ในการกากับดูแล

4.1 จัดทารายงานเบื้องต้นซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกรอบแนวคิด
แผนงานและวิธีการดาเนินงาน ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
4.2 จัดทารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ซึ่งมีเนื้อหา
ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละธุรกิจ 20
ธุรกิจ เกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจ เช่น จานวนผู้ประกอบการ
การใน
แต่ละธุรกิจ จานวนผู้ประกอบการไทย/ต่างด้าว เงินทุน
ส่วนแบ่งตลาด ฯลฯ รูปแบบหรือลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ จุดแข็งและจุดอ่อนใน
การประกอบธุรกิจ
4.3 จัดทาจัดทารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของแต่ละธุรกิจ
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ประกอบธุรกิจในประเทศไทยของคนต่างด้าว
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับมาตรการใน
การส่งเสริม หรือวิธีการสาหรับการพัฒนาธุรกิจ
ให้สามารถปรับตัว และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างด้าวทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
ส่งมอบรายงานเบื้องต้น และ CD จานวน 7 ชุด
ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า
ครั้งที่ 1 และ CD จานวน 7 ชุดภายใน 90 วัน
นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญา

ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2 และ CD จานวน 7 ชุด ภายใน 180 วัน
นับถัดจากวันที่

ระยะเวลาการดาเนินงาน
(เดือนที่)
1 2 3 4 5 6 7 8

√
√

√

แผนงาน

วิธีการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน

สภาพการประกอบธุรกิจ ความได้เปรียบ เสียเปรียบ
ศักยภาพของคนไทย ความพร้อมในการแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการต่างด้าว รูปแบบและแนวโน้มของการเข้ามา
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
4.4 จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีเนือ้ หาประกอบด้วยข้อมูล
และผล
การวิเคราะห์ทั้งหมดตามแผน
การดาเนินงานข้อ 1 - 3
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ระยะเวลาการดาเนินงาน
(เดือนที่)
1 2 3 4 5 6 7 8

ลงนามในสัญญา



ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD จานวน 7
ชุด ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญา

√

บทที่ 2 วิธีการศึกษา
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจเป้าหมายจานวน 20 สาขาธุรกิจในรายงานนี้ครอบคลุมทั้ง
เรื่องโครงสร้างตลาด สภาพการประกอบธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจ ความสามารถของผู้ประกอบการไทยใน
การแข่งขัน และผลดีผลเสี ยของการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ รวมทั้งวิธีการกากับของ
ต่างประเทศ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนและวิธีการศึกษาโดยจาแนกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ การ
กาหนดขอบเขตตลาด การกาหนดโครงสร้างตลาด การพิจารณาสัญชาติผู้ประกอบการในเชิง นิตินัย
และพฤตินัย และการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 กรอบแนวคิดในการกาหนดขอบเขตตลาด
การกาหนดขอบเขตตลาดภายใต้บริบทของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าถือเป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ที่ทาให้ทราบถึงจานวนผู้ประกอบการในตลาดสินค้านั้นๆ รวมทั้งส่วนแบ่งการตลาดของ
ผู้ประกอบการแต่ละราย ซึ่งหากกาหนดขอบเขตตลาดได้จะทาให้สามารถประเมินสภาพการแข่งขัน
ของตลาดนั้นๆ ได้ว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันหรือเป็นตลาดผูกขาด ดังนั้น การกาหนดขอบเขตตลาดจึง
เป็นขัน้ ตอนเบื้องต้นเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาโครงสร้างตลาดและสภาพการแข่งขัน
ของตลาดนั้นๆ7
การวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจ เป้าหมายทั้ง 20 ธุรกิจในครั้งนี้ คณะผู้ วิจัยจึงดาเนินการกาหนด
ขอบเขตตลาดที่จะศึกษาให้ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของกฎหมายการแข่งขันทางการค้ าที่กล่าวไว้
ข้างต้น ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจเป้าหมายทั้ง 20 ธุรกิจนั้น แต่ละธุรกิจอาจมีธุรกิจย่อยที่หลากหลาย ซึ่ง
อาจเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้อยู่ในตลาดการแข่งขันเดียวกัน อาทิ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีประเภทของ
ธุรกิจที่หลากหลาย เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มการศึกษา กลุ่มความงาม เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ถือว่าเป็ น การประกอบธุรกิจ คนละตลาด ไม่ได้มีการแข่งขันในตลาดเดียวกัน จึงไม่ส ามารถนามา
วิเคราะห์โครงสร้างตลาด และสภาพการแข่งขันด้วยกันได้ คณะผู้วิจัยต้องศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นของ
การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจย่ อย เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดขอบเขตตลาดที่ควรจะ
ศึกษา โดยคัดเลือกกลุ่มธุรกิจย่อยที่จะศึกษานั้นว่าเป็นธุรกิจที่ควรจะเปิดเสรีการลงทุนให้กับนักลงทุน
ต่างชาติหรือไม่ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงต้องวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อกาหนดขอบเขตตลาดที่จะ
ศึกษาให้ชัดเจนก่อนที่จะนาไปสู่การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด และสภาพการแข่งขันในลาดับต่อไป โดย
ขั้นตอนในการกาหนดขอบเขตตลาดที่จะศึกษามีดังนี้

7

ที่มา: ขอบเขตตลาด....เรื่องควรรู้, Competition Focus, Vol. 35, Nov. 2015, สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

 กาหนดขอบเขตตลาดจากการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (TSIC) ตามรหัสหมวดหมู่ย่อย อย่างไรก็ตาม หากขอบเขตธุรกิจตาม TSIC
กว้ างหรื อ แคบเกิน ไป อาจต้อ งพิจารณารหั ส หมวดหมู่ย่ อยมากกว่ า 1 รหั ส และ
พิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นประกอบเพิ่มเติม
 สืบค้นหรือสอบถามข้อมูลจากสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบลักษณะธุรกิจ
และจานวนผู้ประกอบการในตลาดซึ่งเป็นข้อมูลในตลาดปัจจุบันที่แท้จริง แต่หากไม่มี
สมาคมการค้า อาจต้องพิจารณาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติม
 ศึกษาเอกสารแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) สาหรับบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รวมทั้ ง ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล ขึ้ น
ทะเบียนธุรกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการในธุรกิจ สมาคมการค้า หน่วยงานรัฐที่กากับดูแลธุรกิจนั้นๆ
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 การกาหนดโครงสร้างตลาด
หลังจากที่คณะผู้วิจัยมีการกาหนดขอบเขตตลาดและได้นิยามตลาดที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปคือการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ เพื่อวิ เคราะห์หาโครงสร้างตลาด ซึ่งการกาหนด
โครงสร้างตลาดเป็นการคัดกรองจานวนผู้ประกอบการในตลาดว่ามีมากน้อยเพียงใด รวมทั้งวิเคราะห์
ข้อมูลรายได้ของผู้ประกอบการแต่ละรายเพื่อคานวณหาส่ว นแบ่งตลาด และข้อมูลสัดส่ว นผู้ถือหุ้ น
จาแนกตามสัญชาติผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ระบุจานวนผู้ประกอบการในตลาด หากมีผู้ประกอบการในตลาดจานวนมาก อาจ
พิจารณาเลือกรายใหญ่ที่สุดที่มีรายได้สูงสุด 20 รายแรก โดยตรวจสอบว่าแต่ละราย
ยังประกอบธุรกิจในตลาดที่ทาการศึกษาอยู่จริง อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการราย
ใดประกอบธุรกิจดังกล่าวเพื่อให้บริการกับบริษัท ในเครือในกลุ่มของตนเท่านั้นจะไม่
นับรวมอยู่ในโครงสร้างตลาดที่จะศึกษาในครั้งนี้
 น ารายได้ ข องผู้ ป ระกอบการในตลาดมาค านวณหาส่ ว นแบ่ ง ตลาด ซึ่ ง หาก
ผู้ประกอบการรายใดมีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลายธุรกิจจะต้องวิเคราะห์และ
จาแนกสัดส่วนรายได้เฉพาะจากธุรกิจที่ต้องการศึกษาเท่านั้น
 วิเคราะห์สัดส่วนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและต่างชาติ เพื่อคานวณหาส่วนแบ่งตลาดของ
ผู้ประกอบการต่างด้าว โดยวิเคราะห์ทั้งเชิงนิตินัย และพฤตินัย
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อกาหนดขอบเขตตลาดสาหรับ
ธุรกิจเป้าหมายทั้ง 20 ธุรกิจ ซึ่ งบางธุรกิจสามารถกาหนดขอบเขตตลาดได้ชัดเจนตามหมวด TSIC
ในขณะที่บางธุรกิจต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลหลายด้านประกอบกัน อาทิ การกาหนดขอบเขตตลาด
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สาหรั บธุรกิจการดูแลผู้ สูงอายุ ซึ่งมีหมวด TSIC ที่เกี่ยวข้อง 5 หมวด ประกอบด้วยกิจกรรมหลาย
ประเภท เช่น nursing home และ home care เป็นต้น ในขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แบ่ง
ลักษณะกิจกรรมของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเป็น 6 กิจกรรมย่อย และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
จาแนกกิจกรรมตามลักษณะการประกอบการ ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลข้างต้น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมี
กิจกรรมย่อยค่อนข้างหลากหลาย และดาเนินธุรกิจให้บริการในตลาดที่ต่างกันออกไป จึงไม่สามารถนา
ทุกกิจกรรมย่อยมาศึกษาโครงสร้างตลาดรวมกันได้ จาเป็นต้องกาหนดขอบเขตตลาดที่จะศึกษาให้
ชัดเจน คณะผู้วิจัยเห็นว่า ธุรกิจ home care เป็นธุรกิจที่ควรศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเป็นที่นิยมในตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นธุรกิจที่นัก
ลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุน
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบในเบื้องต้นในการกาหนดขอบเขตตลาดของธุรกิจ home care มี 2
ประการคือ 1) การคัดกรองผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจ home care ซึ่งไม่มีหมวด TSIC ที่จาเพาะ
สาหรับธุรกิจนี้โดยตรง 2) การจาแนกรายได้ของผู้ประกอบการแต่ละรายที่มิได้ดาเนินธุรกิจ home
care เพียงประเภทเดียว ซึ่งคณะผู้วิจัยจะดาเนินการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ โดย
คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับแรกจากหมวด TSIC ที่เกี่ยวข้อง และสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมจากสมาคมการค้าและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกาหนดขอบเขตตลาดมีความชัดเจน
ครบถ้วนมากที่สุด

2.3 การพิจารณาสัญชาติผู้ประกอบการในเชิงนิตินัยและพฤตินัย
การพิจารณาสัญชาติของผู้ประกอบการสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วน คือ การพิจารณาสัญชาติ
ของผู้ ประกอบการทางนิ ตินัย โดยพิจ ารณาจากสั ดส่ว นการถือหุ้ นโดยตรงตามกฎหมายว่าด้ว ยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและการพิจารณาสัญชาติของผู้ประกอบการเชิงพฤตินัย
2.3.1 การพิจารณาสัญชาติของผู้ประกอบการเชิงนิตินัย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิ จของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายควบคุมการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า วที่ ต ราขึ้ น มาบั ง คั บ ใช้ แ ทนประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ 281
เพื่อที่จ ะให้มาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดย
กาหนดให้การเข้ามาจัดตั้งหน่วยธุรกิจเพื่อให้บริก ารในประเทศไทยจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจากัด
ในไทยและต้องร่วมหุ้นคนไทย โดยต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 และจานวนผู้ถือหุ้นต่างชาติต้อง
น้ อ ยกว่ า กึ่ งหนึ่ ง ยกเว้ น บางกิ จ กรรมที่ สั ดส่ ว นการถื อหุ้ น เป็ น ไปตามกฎหมายเฉพาะ กฎหมายฯ
ดังกล่าวอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการในภาคการผลิตได้อย่างเต็มที่คือร้อยละ 100
ส่วนภาคบริการยังมีข้อจากัดสาหรับการเข้ามาประกอบกิจการโดยนักลงทุนต่างชาติอยู่โดย
 สาหรับธุรกิจในบัญชี 1 ได้แก่ งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง
เป็นต้น นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50
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 สาหรับธุรกิจในบัญชี 2 ได้แก่ การขับขี่เครื่องบินในประเทศ งานทอผ้าด้วยมือ เป็นต้น
นั กลงทุ น ต่ างชาติส ามารถถือ หุ้ น ได้ น้อ ยกว่าร้ อยละ 50 ยกเว้น จะได้ รับ อนุ มัติ จาก
คณะรัฐมนตรีโดยความยินยอมของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสามารถอนุญาตให้ถือหุ้นได้ถึง
ร้อยละ 60 หรือสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 75 สาหรับการพิจารณาโดยเฉพาะเป็น
กรณีๆ ไป (case by case basis) และอย่างน้อย 2 ใน 5 ของคณะกรรมการบริษัทต้อง
มีสัญชาติไทย
 สาหรับธุรกิจในบัญชี 3 ที่เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมแข่งขันกับกิจการของคนต่าง
ด้าว ได้แก่ งานขายทอดตลาด งานการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการต่างๆ เป็นต้น นักลงทุน
ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นจะได้รับความยินยอมจากอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการเข้ามาประกอบกิจการในไทย
กฎหมายฯ ดังกล่าวเปิดช่องให้มีการให้การ “ยกเว้น” ข้อจากัดหุ้นส่วนต่างชาติแก่บริษัท
ต่างชาติที่ต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในบัญชี 2 และ 3 ดังต่อไปนี้
 มาตรา 8 บัญญัติว่า บริษัทต่างชาติสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจที่ปรากฏในบัญชี
2 และ 3 ได้ ห ากได้ รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ มนตรี ก ระทรวงพาณิ ช ย์ โ ดยอนุ มั ติ จ าก
คณะรัฐมนตรีในกรณีของธุรกิจบัญชี 2 และจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวโดยการอนุมัติของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในกรณีของธุรกิจในบัญชี
3 โดยในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจนั้น ให้พิจารณาถึง
ผลดีผลเสียต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม การจ้างงาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ (มาตรา 5)
 มาตรา 10 ระบุว่ามิให้บังคับใช้กฎหมายกับคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจภายใต้
สนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณีอีกด้วย แต่ต้องขอ
หนังสือรับรองจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 มาตรา 12 บัญญัติให้คนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุนหรือได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมหรือการค้าเพื่อ
การส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมสามารถประกอบธุรกิจที่ปรากฏ
อยู่ในบัญชี 2 และ 3 ได้
จากบทบัญญัติภายใต้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะเห็นได้ว่า สัญชาติของ
ผู้ประกอบการในเชิงนิตินัยสามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่
1. นิติบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
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2. นิติบุคคลสัญชาติต่างชาติ ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
โดยการใช้สิทธิผ่านช่องทางที่กฎหมายยกเว้นไว้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
ในกรณีของผู้ประกอบการที่เป็นต่างด้าวโดยนิตินัย คณะผู้วิจัยจะระบุช่องทางในการใช้สิ ทธิพิเศษใน
การถือหุ้นข้างมากด้วย ว่าสืบเนื่องจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน หรือการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงการค้าเสรี เป็นต้น
2.3.2 การพิจารณาสัญชาติของผู้ประกอบการเชิงพฤตินัย
เนื่องจากการวิเคราะห์สัดส่วนผู้ถือหุ้นเพียงชั้นเดียวอาจไม่เพียงพอในการวิเคราะห์สัญชาติ
ผู้ประกอบการที่แท้จริง จึงควรพิจารณาสั ญชาติผู้ประกอบการในเชิงพฤตินัยควบคู่กันด้วยโดยการ
วิเคราะห์การถือหุ้นหลายชั้น รวมทั้งสัดส่วนสัญชาติและอานาจของกรรมการ มีดังนี้
 วิ เ คราะห์ ก ารถื อ หุ้ น แบบปิ ร ามิ ด โดยการวิ เ คราะห์ สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ของ
ผู้ประกอบการสัญชาติไทย และต่างชาติในหลายชั้น
 พิจารณาสัญชาติของกรรมการว่ามีสัดส่วนกรรมการสัญชาติไทยต่อกรรมการสัญชาติ
ต่างชาติเท่าไร
 พิจ ารณาสั ญชาติกรรมการที่มีอานาจลงลายมือชื่อว่ากรรมการผู้ มีอานาจบริห าร
จัดการบริษัทเป็นกรรมการสัญชาติไทยหรือต่างชาติ

2.4 การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด
การวิเคราะห์ ส่ ว นแบ่ ง ตลาดจะท าให้ ทราบถึ งภาวะการแข่งขันในตลาดว่ามีก ารแข่งขัน ที่
สมบูรณ์หรือเป็นตลาดที่มีการผูกขาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่บางราย ดังนั้น จานวนผู้ประกอบการ
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด คณะผู้วิจัยคานวณส่วนแบ่งตลาดจากรายได้ที่
เกิดจากการประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
 คานวณส่ ว นแบ่ งตลาดจากรายได้ของผู้ ประกอบการแต่ล ะรายในตลาดเรียงตาม
รายได้ที่มากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด
 วิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดตามสัญชาติผู้ถือหุ้นทั้งในเชิงนิตินัยและพฤตินัย โดยจาแนก
เป็น 4 ประเภท ได้แก่
o สัญชาติไทยทั้งในเชิงนิตินัยและพฤตินัย
o สัญชาติต่างชาติในเชิงนิตินัย
o สัญชาติต่างชาติโดยพฤตินัยจากการถือหุ้นหลายชั้น
o สั ญ ชาติ ต่ า งชาติ โ ดยพฤติ นั ย จากสั ด ส่ ว นกรรมการต่ า งชาติ และอ านาจ
กรรมการต่างชาติ
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 คานวณหาการกระจุ กตัวของตลาดจากอัตราส่ว นการกระจุกตัว (Concentration
Ratio--CR) ซึง่ เป็นดัชนีที่บอกให้ทราบว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ มีอัตราส่วนแบ่ง
การครองตลาดของผู้ประกอบการเรียงลาดับจากใหญ่สุ ด และรองลงมา คิดเป็น
ร้อยละของธุรกิจทั้งหมด เพื่อนามาวิเคราะห์ว่าธุรกิจ นั้นมีการกระจุกตัวสูง (มีการ
ผูกขาดระดับสูง) หรือการกระจุกตัวปานกลาง (มีการผูกขาดระดับปานกลาง) หรือ
การกระจุกตัวต่า (มีการแข่งขันสูง)
ทั้งนี้ ในปี 2550 กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
เรื่องหลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด กาหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจ ที่มีส่ว นแบ่ งตลาดและยอดเงินขายดังต่อไปนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจ
เหนือตลาด
(1) ผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือบริการใด
บริการหนึ่งที่มีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และมี
ยอดเงินขายในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
(2) ผู้ประกอบธุรกิจสามรายแรกในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือบริการใด
บริการหนึ่งที่มีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมารวมกันตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้น
ไป และมียอดเงินขายในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
ข้อความในข้อ (2) ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งที่มีส่ วนแบ่ง
ตลาดในปี ที่ ผ่ า นมาต่ากว่ าร้ อ ยละ 10 หรื อ ยอดเงิน ขายในปีที่ ผ่ า นมาต่ากว่ า
1,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการวิเคราะห์อัตราส่วนการกระจุกตัวในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงสภาพการแข่งขันหรือระดับการผูกขาดตลาดในเบื้องต้นเท่านั้น คณะผู้วิจัยจึงพิจารณา
อัตราการกระจุกตัวจากอัตราส่วนแบ่งตลาดเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้พิจารณาถึงยอดเงินขายในปีที่ผ่าน
มาประกอบด้วย โดยคณะผู้วิจัย คานวณอัตราส่วนการกระจุกตัว ของผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งตลาด
สูงสุด 3 รายแรกในแต่ละตลาด ตามรายละเอียดดังนี้
 CR1 หมายถึง ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการรายแรกที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด
 CR2 หมายถึง ผลรวมของส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการรายแรกและรายที่สองที่มี
ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด
 CR3 หมายถึง ผลรวมของส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการรายแรก รายที่สองและ
รายที่สามที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด
ดังนั้น หากธุรกิจใดมีค่า CR1 ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป หรือหากธุรกิจใดมีค่า CR3 ตั้งแต่ร้อยละ
75 ขึ้นไป อาจพิจารณาได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีอานาจเหนือตลาดในธุรกิจนั้นๆ
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ทั้งนี้ คณะผู้ วิจั ย ได้ดาเนิ น การศึกษาวิเคราะห์ ธุรกิจเป้าหมายจานวน 20 สาขาธุรกิจตาม
ขั้นตอนและวิธีการศึกษาที่ได้กล่าวข้างต้นซึ่งมีรายละเอียดแสดงในบทที่ 3 ถึงบทที่ 22 รวมทั้งการ
วิเคราะห์สรุปภาพรวมของผลการศึกษาดังกล่าวและข้อเสนอแนะในบทที่ 23
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บทที่ 3 ธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องจักรในอุตสาหกรรม
3.1 บทนา
ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก หรือ Eastern Seaboard โครงการดังกล่าวจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทาให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว
อนึ่ง ภาคอุตสาหกรรมของประเทศจะเติบโตได้นั้น ธุรกิจที่เ กี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
จะต้องเข้มแข็งและมีศักยภาพมากพอที่จะช่ว ยสนับสนุนให้ ภ าคอุตสาหกรรมสามารถเติบโตไปได้
เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ (Machines & Equipment) ถือเป็นหัวใจสาคัญในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการผลิต ซึ่งหากเกิดเหตุชารุดหรือเสียหายอย่างกะทันหัน ย่อมส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อประสิ ทธิภ าพในการผลิ ต ทาให้ กระบวนการผลิ ตหยุดชะงัก ไม่ได้ผลผลิ ตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
นอกจากนี้การใช้เครื่องจักรที่ชารุดยังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันน่าเศร้ากับผู้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย ดังนั้น
การบารุงรักษาเครื่องจักรจึงเป็นส่วนสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อให้เป็นไป
ได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันได้มีการนาเอา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เข้ามาใช้งานกับเครื่องจักรมากขึ้น ส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเครื่องจักรก็มีความซับซ้อน และมีราคาสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการ
บารุงรักษาก็ยิ่งต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยเหตุที่การบารุงรักษาเครื่องจักรเป็นปัจจัย
หนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยยื ด อายุ ก ารใช้ ง านเครื่ อ งจั ก ร และช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในระยะยาวได้ ทุ ก โรงงานจึ ง ให้
ความสาคัญกับการบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีการเปิดเสรีในธุรกิจเป้าหมายดังกล่าวจึงจาเป็นต้อง
มีการศึกษาโครงสร้างตลาดว่ามีจานวนผู้ประกอบการมากน้อยเพียงใด มีสัดส่วนของผู้ประกอบการไทย
และผู้ประกอบการต่างชาติเท่าใด และหากมีการเปิดเสรีจะมีผลกระทบต่อผู้ประการไทยหรือไม่ และ
เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด

3.2 ขอบเขตตลาด
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ นั้นสามารถจาแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ได้
หลายแบบ เช่ น ในกรณี ข องประเทศญี่ ปุ่ น เครื่ อ งจั ก รกลจ าแนกเป็ น เครื่ อ งจั ก รกลทั่ ว ไปและ
เครื่องจักรกลความแม่นยาสูง (General and Precision Machinery) เครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับ
ไฟฟ้า (Electrical Machinery) และเครื่องจักรกลที่เกี่ยวกับการขนส่ง (Transportation Machinery)
ขณะที่ในกรณีของจี น เครื่องจั กรกลแบ่ ง ออกเป็นเครื่องจักรหนัก (The Heavy Machinery)
เครื่องจักรกลความแม่นยาสูงและความซับซ้อนสูง (The Precision and Complicated Machinery)

และเครื่องจักรกลเฉพาะ (The Specialized Machinery) สาหรับประเทศไทย เครื่องจักรกลแบ่งเป็น
5 ประเภท8 ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะการ
เครื่องจักรกลทั่วไป
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
เครื่องจักรกลที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง และ
เครื่องจักรกลความแม่นยาสูง

ทั้งนี้เครื่องจักรที่ใข้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะการถือเป็น เครื่องจักรขั้นพื้นฐานที่สุด
ขณะที่เครื่องจักรกลความแม่นยาสูง ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงกว่า
เครื่องจักรกลประเภทอื่น
ในการศึกษาโครงสร้ างตลาดบริการติ ดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรัก ษาเครื่องจัก รในโรงงาน
อุตสาหกรรม คณะผู้วิจั ยได้ร วบรวมรายชื่อบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากฐานข้อมูลบริษัท
จดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใต้รหัสกลุ่มธุรกิจ 2 รหัสคือ TSIC 33121 ธุรกิจการซ่อม
เครื่องจักรทั่วไป ซึ่งมีจานวนผู้ประกอบการ 1,614 ราย และรหัส TSIC 33200 ธุรกิจติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์ ซึ่งมีจานวนผู้ประกอบการ 1,782 ราย แต่ผู้ประกอบการภายใต้รหัสธุรกิจทั้งสองกลุ่มมิได้
ให้ บ ริ ก ารซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งจั ก รกลอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไปเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ยั ง ให้ บ ริ ก ารซ่ อ มบ ารุ ง
เครื่ อ งจั ก รประเภทอื่ น ๆ ด้ ว ย เช่ น ระบบไฟฟ้ า รถเครน รถยก ฯลฯ จึ ง ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบ
ผู้ป ระกอบการแต่ล ะรายว่าประกอบธุรกิจที่ให้ บริการติดตั้งและซ่อมบารุงรักษาเครื่องจัก รที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักหรือไม่เพื่อหาขอบเขตตลาดที่แท้จริง
ทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการจากทั้งสองรหัสธุรกิจที่มีรายได้สูงสุด คณะผู้วิจัย
ได้รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการที่มีธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม
เป็นบริการหลักมาทั้งหมดจานวน 20 ราย เพื่อที่จะศึกษาโครงสร้างตลาด สภาพการแข่งขันและ
บทบาทของบริษัทข้ามชาติต่อไป

3.3 โครงสร้างตลาดและสภาพการแข่งขัน
3.3.1 โครงสร้างตลาด
หากวิเคราะห์โครงสร้างตลาดการซ่อมบารุงเครื่องจักรจาแนกตามศักยภาพและห่วงโซ่มูลค่า
อุตสาหกรรมการผลิต ตามรูปที่ 3.1 จะแบ่งลักษณะการซ่อมบารุงเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้ 2
8

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล. โครงการศึกษาผลกระทบและการกาหนดท่าทีไทยต่อ
การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก.
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รูปแบบ การซ่อมบารุงตัวเครื่องจักรทั่วไป ซึ่งเป็นการซ่อมแซมหรือซ่อมบารุงในส่วนของอะไหล่และ
อุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบของเครื่องจักร ซึง่ การซ่อมประเภทนี้โรงกลึงทั่วไปสามารถทาได้ และการซ่อม
ระบบการทางานของเครื่องจักรซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เครื่องจักรสมัยใหม่ที่มีโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักร ซึ่ง ผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนมากจะ
ให้ บ ริ การด้านการออกแบบ ดัดแปลง และผลิ ตเครื่องจักรต้นแบบที่ใช้ส าหรับการผลิ ตในโรงงาน
อุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการติดตั้งหรือซ่อมบารุงเครื่องจักรด้วย
รูปที่ 3.1 ลักษณะผู้ประกอบการที่จะสามารถให้บริการซ่อมบารุงเครื่องจักรประเภทที่อาศัย
เทคโนโลยีระดับสูง

ที่มา : คณะผู้วิจัย

การวิเคราะห์โครงสร้างของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 20 รายแรกในธุรกิจบริการ
ติดตั้ง ซ่อมแซมและบ ารุ งรั กษาเครื่ องจั กรในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่ามีเพียงบริษัทเดียวที่เป็น
นิติบุคคลต่างด้าว คือ บริษัท ยามาเช่น เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสัญชาติญี่ปุ่นถือหุ้นร้อยละ
99.99 ตามที่ปรากฏในตารางที่ 3.1 แต่เมื่อวิเคราะห์อานาจในการควบคุมบริษัทในทางพฤตินัย พบว่า
มีบริษัทที่เป็น นิติบุคคลไทยที่มีจานวนกรรมการที่เป็นคนต่างด้าวมากกว่าหรือเท่ากับกรรมการที่มี
สัญชาติไทย หรือมีกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อเพื่อผูกพันบริษัทที่เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด 5 ราย
ทั้งนี้ ไม่รวมบริษัท ยามาเช่น เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามที่ได้กล่าวมา ได้แก่
1) บริษัท ทีเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จากัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท TSK หรือ
Tsukishima Kikai ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ให้บริการติดตั้งและซ่อมบารุงระบบบาบัดน้า
เสียและเครื่องจักรในโรงงานจากประเทศญี่ปุ่น การวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นในหลาย
ลาดับชั้นพบว่า มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวในโครงสร้างการถือหุ้นในลาดับชั้นที่สองตามที่ปรากฏใน
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รูปที่ 3.2 ซึ่งคือ ธนาคารโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ญี่ปุ่น และบริษัท เอ็มยูเอฟจี เซคิวริตี้ เอเซีย จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มธนาคาร
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ทั้งนี้ ธนาคารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งในบริษัทบีเอ็มยู
โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท บางกอก บีทีเอ็มยู จากัด ทาให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของคนต่างด้าวทางอ้อมรวมกับการถือหุ้นโดยตรงโดย บริษัท Tsukishima Kikai ใน
ประเทศญี่ปุ่ น ด้ว ย มี สั ด ส่ ว นการถือ หุ้ นที่ แท้ จริง โดยนิติ บุคคลสั ญชาติญี่ปุ่ นไม่ต่ากว่ า
ร้อยละ 53.56
2) บริษัท โทเซอิ (ประเทศไทย) จากัด เป็นบริษัทในเครือ ของ บริษัท โทเซอิ เอ็นจิเนียริ่ง
คอร์ปอเรชั่น ของประเทศญี่ปุ่นให้บริการผลิตติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นในหลายลาดับชั้น พบว่า มีนิติ
บุคคลสัญชาติญี่ปุ่นถือหุ้นในลาดับชั้นที่สองของบริษัท เอ็มเอชซีบี คอนซัลติ้ง (ประเทศ
ไทย) จากัด และบริษัท เอสบีซีเอส จากัด เมื่อคานวณสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ทางอ้ อ มรวมกับ การถื อ หุ้ น ทางตรงโดยบริ ษัท โทเซอิ เอ็น จิ เ นี ย ริ่ ง คอร์ ป อเรชั่ น ใน
ประเทศญี่ปุ่นด้วย ทาให้มีสัดส่วนการถือหุ้นที่แท้จริงโดยนิติบุคคลต่างด้าวสัญชาติญี่ปุ่นไม่
ต่ากว่าร้อยละ 61.24 ดังแสดงตามรูปที่ 3.3
3) บริษัท เอ็มเคเค เอเชีย จากัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท มิตซูบิชิ คาโคกิ ไกชา ลิมิเต็ด
ซึ่งก่อตั้ง ขึ้น ในประเทศญี่ปุ่น ให้ บริการเกี่ยวกั บการผลิ ต ซ่อมแซมเครื่องจัก รส าหรั บ
อุตสาหกรรมเคมี อีกทั้งยังสามารถออกแบบ ผลิ ต ,จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ
ก่อสร้างโรงงานสาหรับอุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมเคมี
ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์โ ครงการถือหุ้นในหลายลาดับขั้นของบริษัท เอ็มเคเค เอเชีย จากัด
พบว่า มีการถือหุ้นโดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในลาดับขั้นที่สองของบริษัท มิตซูบิชิ โลจิสติกส์
(ประเทศไทย) จากัด และบริษัท โตเกียว ซังเงียว (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวิเคราะห์
สั ดส่ ว นการถือหุ้ น ทางอ้อมรวมกับสั ด ส่ ว นการถื อหุ้ น ทางตรงในล าดั บแรกของบริษั ท
มิตซูบิชิ คาโกกิ โกชา ลิมิเต็ด และบุคคลธรรมดาสัญชาติญี่ปุ่น ทาให้มีสัดส่วนการถือหุ้นที่
แท้จริงโดยต่างด้าวสัญชาติญี่ปุ่นไม่ต่ากว่าร้อยละ 65 ดังแสดงตามรูปที่ 3.4
4) บริษัท เจอแรงการ์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จากัด เป็นบริษัทออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และ
ซ่อมแซมเครื่องจักรกลอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมที่จัดตั้งโดยวิศวกรชาวเยอรมัน
ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นหลายลาดับขั้นของบริษัท เจอแรงการ์ เซอร์วิส
(ไทยแลนด์) จากัด พบว่า ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อมโดยบุคคลหรือนิติบุคคลต่างด้าวในลาดับ
ขั้นที่สอง ตามที่แสดงในรูปที่ 3.5 มีเพียงการถือหุ้นโดยบุคคลและนิติบุคคลสัญชาติ
เยอรมันเพียงลาดับเดียวและมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ตามที่
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พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กาหนด แต่ทว่าเมื่อวิเคราะห์
อานาจกรรมการผู้มีอานาจลงรายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท พบว่า กรรมการ
ผู้มีอานาจลงรายมือชื่อเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเยอรมัน รายละเอียดตามตารางที่ 3.1
5) บริษัท สยาม พีแอนดับบลิวเทคนิค จากัด เป็นบริษัทตัวแทนจาหน่ายและให้บริการซ่อม
บารุงเครื่องจักรประเภทเลเซอร์ของประเทศจีนและไต้หวัน อาทิเช่น Laser Cutting LCI,
Laser Cutting LCW, Laser Positioners, Automatic Laser Cutting Laser ฯลฯ
ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว พบว่า ไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม
ในหลายลาดับขั้น ตามที่แสดงในรูปที่ 3.6 มีเพียงการถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติจีน
ในลาดับขั้นแรกเท่านั้น และมีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างด้าวไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 49 ด้วย
เช่นกัน แต่เมื่อวิเคราะห์อานาจการลงรายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท พบว่า
กรรมการผู้มีอานาจลงรายมือชื่อ เป็นคนต่างชาติสัญชาติจีน รายละเอียดตามที่แสดงใน
ตารางที่ 3.1
รูปที่ 3.2 โครงสร้างการถือหุ้น บริษัท ทีเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จากัด

ที่มา : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด
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รูปที่ 3.3 โครงสร้างการถือหุ้น บริษทั โทเซอิ (ประเทศไทย) จากัด

ที่มา : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด

รูปที่ 3.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เอ็มเคเค เอเชีย จากัด

ที่มา : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด
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รูปที่ 3.5 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เจอร์แรงการ์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จากัด

ที่มา : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด

รูปที่ 3.6 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สยาม พี แอนด์ ดับบลิว เทคนิค จากัด

ที่มา : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด

กล่าวโดยสรุปแล้ว จากการวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่ให้บริการออกแบบ ผลิต
ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องจักรจานวน 20 รายที่มีรายได้สูงสุด พบว่า เป็นบริษัทไทยจานวน 14 ราย
เป็นบริษัทต่างชาติจานวน 6 ราย โดยเป็นบริษัทต่างชาติโดยนิตินัย 1 ราย เป็นบริษัทที่มีสัดส่วนการถือ
หุ้นที่แท้จริงโดยนิติบุคคลต่างด้าว จานวน 3 ราย และเป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤตินัยอีกจานวน 2 ราย
(ตามรูปที่ 3.7)
ทั้ ง นี้ เ มื่ อ วิ เ คราะห์ สั ด ส่ ว นระหว่ า งผู้ ป ระกอบการไทยและต่ า งชาติ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารซ่ อ มบ ารุ ง
เครื่ อ งจั ก รในโรงงานอุ ตสาหกรรม พบว่ า ส่ ว นแบ่ งรายได้ ของผู้ ประกอบการทั้ง 20 ราย เป็ น
ผู้ประกอบการไทยร้อยละ 79 และเป็นผู้ประกอบต่างด้าวร้อยละ 21 (ตามรูปที่ 3.8)
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รูปที่ 3.7 จานวนผู้ประกอบการที่ให้บริการในธุรกิจซ่อมบารุงเครื่องจักรที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม 20 ราย

ที่มา : คณะผู้วิจัย

รูปที่ 3.8 ร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ

ที่มา : คณะผู้วิจัย (2561)
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3.3.2 สภาพการแข่งขัน
ในปี พ.ศ. 2559 ผู้ประกอบการที่ให้บริการซ่อมบารุงเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมจานวน 20
ราย มีรายได้รวมกันประมาณ 2.84 พันล้านบาท แต่ตัวเลขดังกล่าว รวมรายได้จากบริการอื่นๆ ด้วย
เช่น บริการการออกแบบ ดัดแปลง และผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้วย
การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดพบว่าธุรกิจบริการติดตั้ง และซ่อมบารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
การแข่งขันโดยผู้ประกอบการที่มีรายได้สูงสุด คือ บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย จากัด มี
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16.54 เท่านั้น ในขณะที่ผู้ประกอบการสามรายแรกรวมกันมีส่วนแบ่งตลาด
ประมาณร้อยละ 39 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์การมีอานาจเหนือตลาดตามประกาศของคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมี อานาจเหนือตลาด พ.ศ. 2550 เนื่องจากไม่มี
ผู้ประกอบการรายใดมีส่วนแบ่งตลาดเกินร้อยละ 50 และผู้ประกอบการ 3 รายแรกมีส่วนแบ่งตลาด
รวมกันไม่ถีงร้อยละ 75 ดังแสดงตามรูปที่ 3.9 ด้านล่าง
รูปที่ 3.9 ส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้บริการซ่อมบารุงเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ที่มา : คณะผู้วิจัย

ทั้งนี้ บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย จากัด เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย เหตุผ ลที่บ ริษัทดัง กล่ าวมีรายได้สูงที่สุดในกลุ่ มบริษัทที่ให้บริการติดตั้งและซ่อมบารุง
เครื่องจักรเนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและงานซ่อมบารุงในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานปิโตรเคมีคอล โรงกลั่นน้ามัน โรงแยกแก๊ส โรงงานปิโตรเลียม คลังเก็บ
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น้ามัน โรงงานผลิตเบียร์ และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยบริการซ่อมบารุงและติดตั้งเครื่องจักร
อุตสาหกรรมในโรงงานเป็นเพียงหนึ่งในหลากหลายธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
ขณะที่บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็น บริษัทในเครือของ บริษัท สหวิริยาอินดัสตรี จากัด
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิ ตเหล็ก บริษัทดังกล่าวให้บริการด้านวิศวกรรม สาหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ได้แก่ งานเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการแรงงานในอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้ความรู้
ความชานาญเฉพาะทางโดยเฉพาะ การผลิต การซ่อมบารุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีความ
หลากหลายทางเทคโนโลยี และบริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จากัด ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการซ่อมบารุง ติดตั้ง
ระบบเครื่องจักรกลและระบบท่อให้แก่โรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
กล่าวโดยสรุปแล้ว บริษัทที่ให้บริการติดตั้ง ซ่อมบารุงเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่สามรายแรก
ล้วนเป็นบริษัทไทยที่ให้บริการรั บเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์แบบครบวงจร รวมถึง
การติดตั้งและซ่อมบารุงเครื่องจักรด้วย โดยบริษัทเหล่านี้จะมีฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมด้านพลังงานซึ่ง
มีขนาดความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ ยนตลอดเวลาทาให้ความซับซ้อนในการซ่อมบารุง
เครื่องจักรมีเพิ่มมากขึ้น
อย่ างไรก็ดี ธุร กิจ การติดตั้งและซ่อมบารุงเครื่องจั กรในอนาคตจะมีความซับซ้อ นมากขึ้ น
เนื่องจากเครื่องจักรจะถูกควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มากขึ้นซึ่งจะทาให้ผู้ผลิตเครื่องจักรเท่านั้น
ที่จะสามารถซ่อมระบบของเครื่องจักรได้ ผู้ให้บริการซ่อมบารุงทั่วไปทาได้เพี ยงการซ่อมบารุงเล็กๆ
น้อยๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระบบ เช่น การเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เท่านั้น ดังนั้นบริการติดตั้งซ่อมบารุง
เครื่องจักรในอนาคตจะต้องอยู่ในรูปแบบของการเป็น “ผู้ให้บริการสนับสนุนอุตสาหกรรม” หรือ
Industrial Service Provider ซึ่งจะมีบริการครบวงจรตั้ งแต่บริการพื้นฐานไปยังบริการที่มีความ
ซับซ้อนที่ต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญสูง ดังนี้
(1) บริการอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องจักร
(2) บริการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมกับลักษณะงานและความ
คุ้มค่า
(3) บริการออกแบบกระบวนการผลิตในภาพรวม (system integrator)
(4) บริการเขียนโปรแกรมในการทางานของเครื่องจักร
(5) บริการสร้างเครื่องจักร (builder)
แต่ทว่าในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยส่วนมากให้บริการเฉพาะในส่วนแรก คือ การซ่อมบารุง
พื้นฐานซึ่งมีรายได้หลักจากการจาหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ขนาดเล็ก ธุรกิจดังกล่าวมีมูลค่าไม่สูงนัก
ดั ง นั้ น ในอนาคต ผู้ ป ระกอบการไทยจ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการออกแบบ เขี ย น
โปรแกรม ตลอดจนการผลิตเครื่องจักรซึ่งเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูง
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ตารางที่ 3.1 ผู้ประกอบธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องจักรทั่วไป 20 รายแรกที่มีรายได้สูงสุด
ลาดับที่

ผู้ประกอบการ

รายได้รวมปี
พ.ศ. 2559 (บาท)

ส่วนแบ่ง
การตลาด

สัดส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
ไทย

ต่างชาติ

สัญชาติบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนกรรมการ
ไทย : ต่างชาติ

สัญชาติกรรมการ
ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ

1.

บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่นแอนด์
ซัพพลาย จากัด

469,233,104.29

16.54

100

ไทย

4:0

ไทย

2.

บริ ษั ท เวสท์ โ คสท์ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
จากัด

351,746,597.00

12.40

100

ไทย

9:0

ไทย

3.

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จากัด

289,181,568.10

10.19

100

ไทย

2:0

ไทย

4.

บริ ษั ท อี โ ค่ แพลนท์ เซอร์ วิ ส เซส
จากัด

281,609,414.00

9.93

100

ไทย

5:0

ไทย

5.

บ ริ ษั ท ที เ อ ส เ ค เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
(ไทยแลนด์) จากัด

190,650,397.00

6.72

51

ญี่ปุ่น 49

ญี่ปุ่น สัดส่วนที่แท้จริง
คือ ไทย 46: ญี่ปุ่น 54

0:5

ญี่ปุ่น

6.

บริษัท โทเซอิ (ประเทศไทย) จากัด

183,891,971.45

6.48

51

ญี่ปุ่น 49

ญี่ปุ่น สัดส่วนที่แท้จริง
คือ ไทย 39: ญี่ปนุ่ 61

3:1

ญี่ปุ่น

7.

บริ ษั ท ส. บ้ า นแพรกวิ ศ วกรรม
จากัด

119,866,549.00

4.23

100

ไทย

5:0

ไทย

8.

บริษัท เอ็มเคเค เอเซีย จากัด

117,793,801.00

4.15

51

ญี่ปุ่น สัดส่วนที่แท้จริง
คือ ไทย 34: ญี่ปุ่น 66

0:3

ไทยหรือญี่ปุ่น
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ญี่ปุ่น 49

ลาดับที่

ผู้ประกอบการ

รายได้รวมปี
พ.ศ. 2559 (บาท)

ส่วนแบ่ง
การตลาด

สัดส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
ไทย

ต่างชาติ

สัญชาติบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนกรรมการ
ไทย : ต่างชาติ

สัญชาติกรรมการ
ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ

ญี่ปุ่น 99.99

ญี่ปุ่น

0:4

ญี่ปุ่น

9.

บริษัท ยามาเซ่น ไทย เอ็นจิเนีย ริ่ง
จากัด

117,619,392.00

4.15

10.

บริษัท เมคคานิคอล คอนสตรัคชั่น
จากัด

102,190,758.97

3.60

100

ไทย

2:0

ไทย

11.

บริษัท มาสเตอร์พีซ เซอร์วิส แอนด์
ซัพพลาย จากัด

98,362,818.51

3.47

100

ไทย

1:0

ไทย

12.

บริษัท สุวรรณภูมิ แอนด์ ซั พพลาย
แมชชีนเนอรี่ จากัด

94,895,042.70

3.35

100

ไทย

1:0

ไทย

13.

บริษัท เอยูก้า ไฮเทคโน จากัด

74,146,436.00

2.61

100

ไทย

1:0

ไทย

14.

บ ริ ษั ท เ จ อ แ ร ง ก า ร์ เ ซ อ ร์ วิ ส
(ไทยแลนด์) จากัด

62,891,342.69

2.22

51

ไทย

1:1

เยอรมัน

15.

บริ ษั ท ธวั ช ชั ย แพลนท์ เซอร์ วิ ส
จากัด

55,373,008.93

1.95

100

ไทย

3:0

ไทย

16.

บริ ษั ท โชคดี เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง แอนด์
เซอร์วิส จากัด

53,532,546.29

1.89

100

ไทย

2:0

ไทย

17.

บริ ษั ท สยาม พี แอนด์ ดั บ บลิ ว

46,330,786.48

1.63

51

ไทย

0:1

จีน
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เยอรมัน 49

จีน 49

ลาดับที่

ผู้ประกอบการ

รายได้รวมปี
พ.ศ. 2559 (บาท)

ส่วนแบ่ง
การตลาด

สัดส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
ไทย

ต่างชาติ

สัญชาติบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนกรรมการ
ไทย : ต่างชาติ

สัญชาติกรรมการ
ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ

แคนาเดียน 30

ไทย

5:0

ไทย

เทคนิค จากัด
18.

บริ ษั ท โคลั ม เบี ย โครม (ประเทศ
ไทย) จากัด

43,247,712.62

1.52

70

19.

บริ ษั ท เค.เอส.บางสะพาน เอ็ น จิ
เนียริ่ง จากัด

43,121,535.97

1.52

100

ไทย

1:0

ไทย

20.

บริ ษั ท ซี เอ็ น เอส เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
เซอร์วิส จากัด

40,834,490.07

1.44

100

ไทย

1:0

ไทย

รวม

2,836,519,273.07

100.00

ที่มา : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด
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3.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
3.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
ประเทศไทยมีน โยบายในการส่ งเสริมภาคอุตสาหกรรม จึงมีนโยบายส่งเสริมการนาเข้า
เครื่ อ งจั ก รปลอดภาษี ท าให้ มี ก ารน าเข้ า เครื่ อ งจั ก รจากต่ า งประเทศเข้ า มาจ านวนมาก รวมถึ ง
เครื่องจักรที่มีระดับเทคโนโลยีสูง กระบวนการทางานของตัวเครื่องจักรมีความซับซ้อนทาให้ยากต่อ
ทักษะการซ่อมบารุงที่คนไทยสามารถรับมือได้ เครื่องจักรประเภทนั้นจึงมักจะถูกส่งกลับไปยังประเทศ
นาเข้าเพื่อดาเนินการซ่อมบารุงซึ่งจะเป็นภาระต้นทุนที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องแบกรั บ เนื่องจาก
บริการติดตั้งและซ่อมบารุงนั้น ยังคงเป็ นบริการที่สงวนสาหรับผู้ ประกอบการไทย ทาให้ที่ผ่านมา
ผู้ ป ระกอบการต่ า งชาติ ที่ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งจั ก รหรื อ ตั ว แทนจ าหน่ า ยที่ ต้ อ งการเข้ า มาซ่ อ มบ ารุ ง
เครื่ อ งจั ก รต้ อ งขออนุ ญ าตในการประกอบกิ จ การดั ง กล่ า วโดยขอการส่ ง เสริ ม จากส า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BoI) แต่ก็ยังมีข้อจากัดว่าจะต้องเป็นการซ่อมบารุงเครื่องจักรเฉพาะ
ยี่ห้อที่ผลิตหรือที่เป็นตัวแทนจาหน่ายเท่านั้นไม่สามารถให้บริการซ่อมบารุงทั่วไปได้
การให้บริการติดตั้ง ซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
ธุร กิจ ที่ ไม่ได้ มีการกากับ ดูแลเป็ น การเฉพาะ เนื่องจากการกากับ ดูแลส่ ว นมากจะให้ ความส าคั ญ
เกี่ยวกับการตั้งกิจการโรงงานเป็นหลัก ดังนั้นผู้ประกอบกิจการเฉพาะการซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักร
จึงไม่ต้องมีการขออนุญาตในการจัดตั้งกิจการ ยกเว้นเพียงบริษัทที่รับผลิตเครื่ องจักรและให้บริการ
ซ่อมบารุงร่วมด้วย ที่จะต้องมีการขอใบอนุญาตการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร
รวมทั้งต้องมีการจัดทามาตรฐานความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้การกากับดูแลของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย นโยบายส่งเสริม
ภาคอุ ต สาหกรรมของประเทศเน้ น เรื่ องการยกเว้ น ภาษี น าเข้ า เครื่อ งจั ก รต่ างประเทศ ส่ ง ผลให้
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมส่วนมากนาเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศมากกว่าการใช้เครื่องจักร
อุ ต สาหกรรมที่ ผ ลิ ต ในประเทศ ซึ่ ง ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วเป็ น เสมื อ น “ดาบสองคม” ท าให้
ผู้ประกอบการไทย รวมถึงช่างซ่อมบารุงคนไทยไม่เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของระดับเทคโนโลยีที่นามาใช้กับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท จึงทาให้
ทักษะความสามารถการซ่อมบารุงเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมจากัดอยู่เพียงการซ่อมบารุงอะไหล่
อุปกรณ์ต่างๆ ของตัวเครื่องจักรเท่านั้น ไม่สามารถซ่อม พัฒนา หรือดัดแปลงเครื่องจักรที่มีระดับ
เทคโนโลยีสูงได้
นอกจากนี้แล้ว การเก็บภาษีนาเข้าชิ้นส่วนของเครื่องจักรในอัตราร้อยละ 5-35 ของมูลค่า
ของสินค้า ยิ่งทาให้ผู้ประกอบการซ่อมบารุงเครื่องจั กรไทยขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาขีดความสามารถ
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ในการสร้างเครื่องจักรเองเนื่องจากการนาเข้าเครื่องจักรสาเร็จรูปจากต่างประเทศไม่มีภาษีนาเข้า
สาหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
นอกจากข้อเสียเปรียบด้านความรู้ในเชิงเทคนิคและต้นทุนวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการซ่อมบารุง
เครื่องจักรแล้ว ผู้ประกอบการไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนวิศวกรเครื่องจักรกล เนื่องจาก
นักศึกษาที่จบสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลในประเทศไทยมีเพียงความรู้ในเชิงทฤษฎีเท่านั้น ขาด
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ
ขณะที่จุดแข็งของผู้ประกอบการไทย คือ การมีบริการซ่อมบารุงเครื่องจักรที่มีถิ่นที่ตั้งที่ใกล้
กับโรงงาน ทาให้มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนในการติดตั้งและซ่อมบารุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีค่าขนส่ง
สูงในการไปซ่อมบารุงในต่างประเทศ แต่ในกรณีดังกล่าว หากผู้ประกอบการไทยไม่มีขีดความสามารถ
เพีย งพอในการซ่อมบารุ งเครื่องจักรขนาดใหญ่ดังกล่าว ลู กค้าก็จาเป็นต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศมาดาเนินการ
3.4.3 ศักยภาพของคนไทย
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้น ผู้ประกอบการไทยโดยทั่วไปขาดทักษะ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการซ่อมบารุงเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนในเชิงเทคนิค เนื่องจากมิได้เป็นผู้ผลิต
เครื่องจักรเอง ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักรได้ ดังนั้น หากรัฐต้องการ
ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการติดตั้ง ซ่อมบารุงเครื่องจักร รัฐจะต้องส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรในประเทศด้วยโดยอาจใช้การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นตัวกระตุ้น
ให้ผู้ประกอบการไทยขวนขวายที่จะยกระดับขีดความสามารถในการซ่อมบารุงเครื่องจักรที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น โดยการให้โอกาสผู้ประกอบการเหล่านี้ซ่อมบารุงเครื่องจักรที่ทันสมัยที่มีการนาเข้ามา
ใช้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวิศวกรไทยมีโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน
จริง อย่างน้อย 3-4 ปี จะมีขีดความสามารถในการนาองค์ความรู้ มาประยุกต์ต่อยอด และคิดค้น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ต่อยอดไปสู่ การออกแบบ และผลิตเครื่องจักรต้นแบบที่ใช้
เทคโนโลยีระดับสูงได้
ถึงกระนั้น ผู้ประกอบการไทยก็ยังต้องประสบปัญหาที่ผู้ใช้บริการไม่ไว้ใจว่ามาตรฐานในการ
ประกอบ ติดตั้งหรือซ่อมบ ารุ งเครื่ องจักรที่มีความซับซ้อนสู งจึงมักเลือกที่จะใช้บริการของบริษัท
ต่างชาติที่มีชื่อเสียง การนามาตรฐาน ISO ต่างๆ มาใช้เพื่อสร้างความมั่ นใจเกี่ยวกับคุณภาพของ
บริการก็อาจช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจได้บ้างหากแต่มีต้นทุนสูง โดยทั่วไปแล้ว ลูกค้าไม่ได้เรียก
หาว่าผู้ให้บริการจะต้องมี ISO เนื่องจากเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการภายในเป็นหลักเท่านั้น
มิได้บ่งบอกถึงคุณภาพของบริการแต่อย่างใด
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3.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ
จากนโยบายส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ โดย BOI ให้สิทธิประโยชน์กับนัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมได้โดยไม่มีการจากัดหุ้นส่วนการลงทุน
กอปรกับ ได้รั บ สิ ทธิป ระโยชน์ ในการยกเว้นภาษีนาเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่ งผลให้ มี
ผู้ประกอบการประเภทตัวแทนจาหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เข้ามาลงทุนก่อตั้ง
กิจการในประเทศไทยเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการยังสามารถให้บริการซ่อมบารุงเครื่องจักร
ได้ด้วย แต่จากัดเพียงให้บริการซ่อมบารุงเฉพาะเครื่องจักรที่จาหน่ายเท่านั้น ไม่สามารถให้บริการแก่
ลูกค้ารายอื่นได้
ทั้งนี้ จากข้อมูล การขออนุ ญาตเข้ามาประกอบกิจการของบริษัทต่างชาติตามมาตรา 17
เกี่ยวกับธุรกิจตัวแทนจาหน่ายเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงบริการซ่อมบารุงเครื่องจักร พบว่า มี
จานวนผู้ประกอบการต่างชาติมากถึง 69 รายที่ได้รับใบอนุญาตให้เข้ามาประกอบกิจการ หากแต่เป็น
บริการที่รวมถึงการค้าปลีก ค้าส่ง การจัดจาหน่าย และการซ่อมบารุงเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ทุกประเภท แต่จากัดบริการซ่อมบารุงแค่เครื่องจักรที่จาหน่ายเท่านั้น (รายละเอียดตามภาคผนวกที่
3.1)
นโยบายของภาครั ฐที่คงเน้ นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิ ตเป็นหลั กจากตัว อย่าง
โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor หรือ EEC) มี
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Growth Engine)
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the
Future) อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics) อุตสาหกรรม
การซ่อมบารุงเครื่องบิน (Maintenance Repair and Overhaul) เป็นต้น ซึ่งล้วนต้องการเครื่องจักร
ที่มีความซับ ซ้อน ดังนั้ น บทบาทของผู้ ประกอบการต่างชาติในธุรกิจนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากการประกอบธุรกิจในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะได้รับการยกเว้นจาก
ข้อจากัดเกี่ยวกับหุ้นส่วนของคนต่างด้าว

3.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
การกากับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับการซ่อมบารุงเครื่องจักรไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะบังคับใช้
ไม่ว่าจะเป็นการกากับดูแลเรื่องหุ้นส่วนการลงทุนของคนต่างด้าวเองก็ดี หรือแม้แต่การกากับดูแลเรื่อง
มาตรฐานความปลอดภัยเองก็ดี ส่วนมากการกากับดูแลเรื่องระบบมาตรฐานความปลอดภัยจะบังคับ
ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิต ประกอบหรือดัดแปลงเครื่องจักรมากกว่าการให้บริการซ่อมบารุง
เครื่องจักร
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ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้ความสาคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของโรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร สถานที่ ระบบการทางานภายในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องผ่านการตรวจสอบ
และได้ รั บ อนุ ญาตให้ มีการจั ดตั้ งโรงงานอุ ตสาหกรรม ถ้าหากมีการขยายกาลั งการผลิ ตหรือเพิ่ ม
เครื่องจักรก็ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมักให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพและมาตรฐานระบบการ
บริหารองค์กร จึงมีการส่งเสริมให้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคผลิตหรือภาคบริการจัดทาระบบการ
บริหารเพื่อรับประกันคุณภาพขั้นต่าโดยเลือกใช้มาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศ หรือ ISO มาใช้เป็น
ระบบเพื่ อรั บ ประกัน คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานขององค์ ก ร นอกจากนี้ แ ล้ ว ภายใต้ ก ารขอรั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ของ BOI ในการเข้ามาประกอบกิจการของนักลงทุนต่างชาติยังมีข้อกาหนดให้บริษัทที่เข้า
มาประกอบกิจการต้องมีการจัดทาระบบ ISO 9000 เป็นอย่างน้อยด้วย
ในขณะที่ต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อเมริกา เป็นต้น ไม่ได้ให้ ความส าคัญเกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าวแต่จะให้ความสาคัญเพียงบริษัทมีคู่มือการดาเนินงานหรือไม่ และในกระบวนการทางานไม่ว่า
จะเป็นภาคการผลิตหรือการบริการ พนักงานในบริษัททาตามคู่มือที่เป็นข้อกาหนดของบริษัทหรือไม่

3.7 สรุปและข้อเสนอแนะ
3.7.1 สรุปผลการศึกษา
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ส่ งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตค่อ นข้างมาก นโยบาย
ภาครัฐให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
รวมทั้งยังมีการยกเว้นภาษีนาเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศให้ กับผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ส่งผลให้มีการนาเข้าเครื่องจักรมาใช้ในอุตสาหกรรมเป็นจานวนมากและด้วยเหตุผลนี้ทา
ให้ อุ ต สาหกรรมหลายแห่ ง ประสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บความช ารุ ด เสี ยหายของเครื่ อ งจั ก รน าเข้ า ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีการผลิตที่ซับซ้อน ทาให้ยากต่อการซ่อมบารุง กอปรกับตัวแทนจาหน่ายเครื่องจักรหลาย
ยี่ห้อไม่ได้เข้ามาตั้งกิจการในประเทศไทย ทาให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้ องส่งเครื่องจักรที่มี
ปัญหากลับไปซ่อมยังประเทศนาเข้า ขณะที่ตัวแทนจาหน่ายเครื่องจักรอีกหลายยี่ห้อมีความสามารถ
ในการซ่อมบารุงเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงได้ แต่ติดข้อจากัดที่ไม่สามารถให้บริการกับลูกค้ารายอื่น
หากไม่ได้เป็นเครื่องจักรที่บริษัทจาหน่าย
ขณะที่ศักยภาพในการซ่อมบารุงของคนไทย มีผู้ประกอบการไทยเพียงไม่กี่รายที่จะสามารถ
ให้บริการซ่อมบารุงเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีสูงได้ ดังนั้น จาเป็นต้องมีการพิจารณา
เปิ ดเสรี บ ริ การซ่อมบ ารุ งเครื่ องจั กรที่มีค วามซั บซ้อนสู งเพื่อตอบสนองต่อผู้ ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในประเทศ
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3.7.2 ข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ การเปิดเสรีบริการซ่อมบารุงเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทที่มีความซับซ้อน
ทางเทคโนโลยี สู ง อาจจ าเป็ น ต้องกาหนดเงื่อนไขของการเปิดเสรีโ ดยอาจกาหนดเป็นมูล ค่าของ
เครื่องจักรที่ให้บริการซ่อมบารุงก็ได้ เช่น เครื่องจักรที่มี มูลค่าหนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป เป็นต้น เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการนาเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยและที่มีศักยภาพสูงเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และวิศวกรไทยจะมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรเหล่านี้9
ในขณะเดียวกัน รัฐจาเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
โดยการมีมาตรการในการช่ว ยลดต้น ทุนในการให้ บริการ ส่ งเสริมให้ ผู้ ประกอบการไทยสามารถ
ยกระดับขึ้นมาเป็นผู้ประกอบหรือผลิตเครื่องจักรได้ ตลอดจนการผลิตบุคลากรที่มีทักษะที่เพียงพอ
ดังนี้
1) ลดภาษีน าเข้าชิ้น ส่ ว นเครื่องจักรให้ ไม่ เกินร้อยละ 5 เพื่อส่ งเสริมการผลิ ตหรือประกอบ
เครื่ องจักรกลในประเทศ ซึ่งจะทาให้ ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิ ต
เครื่องจักรที่ทันสมัย
2) หลีกเลี่ยงการใช้ระบบ turn key ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่จะทาให้มีการนาเข้า
เครื่องจักรสาเร็จรูปจากต่างประเทศ รวมทั้งการซ่อมบารุงที่ดาเนินการโดยผู้ผลิตเครื่องจักร
แต่เพียงผู้เดียว อันจะทาให้ผู้ประกอบการไทยไม่มีส่วนร่วมในห่วงโซ่ของบริการในการติดตั้ง
และซ่อมบารุงเครื่องจักรที่นาเข้าดังกล่าวเลย เช่น ภาครัฐอาจพิจารณาจาแนกการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นส่วนๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีส่วนร่วมในโครงการบ้าง เช่น กาหนดให้
การซ่อมบารุงเครื่องจักรดาเนินการโดยผู้ประกอบการในประเทศ ทั้งนี้จะต้องมีการกาหนด
เงื่อนไขให้ผู้ผลิตเครื่องจักรต้องให้คู่มือในการซ่อมบารุงที่มีข้อมูลรายละเอียดที่เพียงพอในการ
ใช้ซ่อมบารุง
3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิต และประกอบเครื่องจักรในประเทศโดยการกาหนดมาตรฐานของ
เครื่องจักรที่หลากหลาย ทั้งสูง กลาง และต่า ไม่จาเป็นต้องมี ISO เสมอไปเนื่องจากการได้รับ
ISO นั้นมีต้นทุนสูงและอาจไม่จาเป็นหากผู้ผลิตหรือประกอบเครื่องจักรสามารถยืนยันว่า
กระบวนการและขั้นตอนในการผลิตหรือประกอบเครื่องจักรนั้นได้มีการทดสอบความเสี่ยงที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง าน เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ที่ ต้ อ งการซื้ อ เครื่ อ งจั ก รสามารถเลื อ กสรร

9

เกณฑ์มูลค่าของเครื่องจักรที่ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถให้บริการซ่อมบารุงได้ทื่นาเสนอเป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นเท่านั้น จากการ
สัมภาษณ์ หากรัฐต้องการจะเปิดเสรีธุรกิจติดตั้งและซ่อมบารุงเครื่องจักร จะต้องมีการรับฟังความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าว
จากผู้ที่มีส่วนได้เสียในวงกว้าง
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เครื่องจักรที่ผลิตในประเทศที่อาจมีมาตรฐานที่ต่ากว่าเครื่องจักรที่นาเข้าโดยมีราคาที่ต่ากว่า
ซึ่งทาให้คุ้มค่ากว่า
4) ปรับปรุงวิธีการสอนสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลที่เดิมทีเน้นให้คณาจารย์มีผลงานวิจัยเชิง
วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเท่านั้นมาเป็นการทาวิจัยประยุกต์ที่สามารถนาไปพัฒนา
ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยอาจวัดจากระดับ Technology Readiness Level (TRL) ตั้งแต่ 1-9
โดย TRL 1 คือผลการวิจัยระดับพื้นฐานซึ่งยังไม่มีการนาไปใช้ และ TRL 9 คือผลงานวิจัยที่
ได้มีการทดสอบนาไปใช้จริงแล้ว
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ตารางภาคผนวกบทที่ 3.1 จานวนผู้ประกอบการต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร
รวมถึงการให้บริการซ่อมบารุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ
ลาดับที่

ใบอนุญาต
หนังสือรับรอง

ชื่อนิติบุคคล

ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นหลัก

1.

ต/17/3-131/2548

บริ ษั ท นากาเซ่ (ประเทศ
ไทย) จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ 1. ให้ข้อมูล ให้คาปรึกษาแนะนา และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จาหน่าย 2.
ติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจรับ ทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทเป็นผู้จาหน่ายตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วและผลิตภัณฑ์
ที่นากลับมาใช้ใหม่

2.

1755401826

มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการให้คาปรึกษาแนะนาทางเทคนิคเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา ตรวจสอบ ทดสอบระบบ
และแก้ไขปรับปรุงกังหันและเครื่องอัดอากาศ (Turbine & Compressor) สาหรับใช้ในอุตสาหกรรมน้ามัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ''MITSUBISHI'' ที่ผลิตโดยมิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสทรีส์ คอมเพรสเซอร์ คอร์ปอเรชั่น ให้แก่ลูกค้าที่ใช้เครื่องจักร
ดังกล่าว

3.

ต/17/3-129/2545

ลินเดอ อั๊คเทียนกีเซลชาฟท์

เยอรมัน

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการเป็นสานักงานผู้แทนเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงาน การติดตั้ง
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก า ร ดู แ ล บ า รุ ง รั ก ษ า เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ โ ร ง ง า น แ ย ก ก๊ า ซ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้
ลินเดอ อั๊คเทียนกีเซลชาฟท์ ซึ่งเป็นสานักงานใหญ่ในประเทศเยอรมันทราบ

4.

17-550-0041-4

อันซาลโด้ ซิสเตมี่ อิ นดุสเต
รียลี่ เอส.พี.เอ.

อิตาเลียน

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบารุง ดูแลแก้ไขงานระบบไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการซ่อมบารุงเครื่องจักรและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักร
รวมทั้งฝึกอบรมระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักร สาหรับกิจการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ให้แก่
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)

5.

1755100990

อันซาลโด้ ซิสเตมี่ อิ นดุสเต
รียลี่ เอส.พี.เอ.

อิตาเลียน

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบารุง ดูแลแก้ไขงานระบบไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการซ่อมบารุงเครื่องจักร และระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักร
รวมทั้งฝึกอบรมระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรในการดาเนินกิจการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ให้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
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ลาดับที่

ใบอนุญาต
หนังสือรับรอง

ชื่อนิติบุคคล

6.

1755400341

นิเดค เอเอสไอ เอส.พี.เอ.

7.

1755101733

8.

ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นหลัก
อิตาเลียน

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบารุง ดูแลแก้ไขงานระบบไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการซ่อมบารุงเครื่องจักร และระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักร
รวมทั้งฝึกอบรมระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรในการดาเนินกิจการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
ให้แก่ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)

มิ ต ซู บิ ชิ คาโคกิ ไกชา ลิ มิ
เต็ด

ญี่ปุ่น

การทาธุรกิจบริการจัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานผลิตโพลีคาร์บอเนตเรซิน สาหรับ
โครงการส่วนขยายกาลังการผลิต พีซี 2 ครั้งที่ 2 (PC2 2nd De-bottlenecking) (''เอส ดี บี'') ให้แก่บริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จากัด
ตามสัญญาลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551

ต/17/3-148/2544

เอส.ไอ.พี . เอ. -โซซิ เ อต้ า
อิ นดั สเตรีย ลลิซ ซาซิโ อนเน
โปรเก็ตตาซิโอนเน อี ออโต้
มาซิโอนเน เอส.พี.เอ.

อิตาเลียน

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการกากับ ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้าย การติดตั้ง และทดสอบการทางานของเครื่องจักร ให้บริการ
ซ่อมแซม และบารุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้งฝึกอบรมช่างเทคนิคของลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรยี่ห้อ ''ซีป้า'' (SIPA) ของ เอส.ไอ.พี.เอ.-โซซิ
เอต้า อินดัสเตรียลลิซซาซิโอนเน โปรเก็ตตาซิโอนเน อี ออโต้มาซิโอนเน เอส.พี.เอ. ซึ่งเป็นสานักงานใหญ่ในประเทศอิตาลี

9.

17-548-0281-9

แอนไฮโดร เอเชี ย พี ที อี
แอลทีดี

สิงคโปร์

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการเป็นสานักงานผู้แทนเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ เกี่ยวกับภาวะตลาดหรือความต้องการรับ
บริการของธุรกิจการออกแบบ การผลิต และการซ่อมแซมสินค้าดังต่อไปนี้ ที่มีในประเทศไทยให้ แอนไฮโดร เอเชีย พีทีอี แอลทีดี ซึ่ง
เป็นสานักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ทราบ 1. เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกรองของเหลวขั้นสูง การระบายน้าออกจาก
เครื่องจักร การทาให้อนุภาคแห้ง เทคโนโลยีการกรองอากาศ 2. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระเหย และสารละลายอบแห้ง สาหรับ
ผลิตภัณฑ์นมอาหาร เครื่องดื่ม โรงต้มเหล้า เภสัชภัณฑ์ สารเคมี สิ่ งแวดล้อม และอุตสาหกรรมอื่นๆ 3. เครื่องจักรทั้งหลาย เครื่องมือ
เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์ สารหล่อลื่นซีเมนต์ สารละลาย สารเคลือบ และสิ่งอื่นๆ ที่สามารถใช้กับวัสดุดังกล่าวได้

10.

17-548-0301-7

อี ซู ซุ เทคโน คอมพานี ลิ มิ
เทด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ 1. ให้คาแนะนาด้านเทคนิคการผลิตรถยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ ให้แก่ บริษัทในเครือจานวน 2
ราย คือ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัดและบริษัท อีซูซุ เอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ซึ่งเป็นผู้จาหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ให้แก่ บริษทในเครือ 2 ราย ดังกล่าว 2. ติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิตรถยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ 3. ให้ความรู้ด้านเทคนิคการผลิตรถยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ ให้แก่ มูลนิธิ ดิ แอสโซซิเอชั่น ฟอร์ โอ
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เวอร์ซี เทคนิเคิล สกอร์ลาชิฟ ซึ่งเป็นองค์การสนับสนุนด้านเทคนิค

11.

17-550-0074-0

ดู ซ าน เฮฟวี่ อิ น ดั ส ตรี ส
แอนด์ คอนสตรั ค ชั่ น คอม
พานี ลิมิเต็ด

เกาหลีใต้

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และแรงงานในประเทศไทย ก่อสร้าง ติดตั้ง ตรวจสอบ
ทดสอบ ซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า รวมทั้งการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามสัญญาให้แก่ บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)

12.

1755101598

ดู ซ าน เฮฟวี่ อิ น ดั ส ตรี ส
แอนด์ คอนสตรั ค ชั่ น คอม
พานี ลิมิเต็ด

เกาหลีใต้

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า สาหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน กาลังผลิตประมาณ 660 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้แก่ บริษัท เก็คโค่ -วัน
จากัด

13.

17-549-0074-8

ฟูจิ แมทชีน เอเชีย พีที อี. ลิ
มิเต็ด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ 1. ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับประกอบชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ FUJl ให้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 2. ติดตั้ง ซ่อมแซม บารุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับประกอบชิ้นส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ FUJI รวมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา
ฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว ที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่า และฟูจิ แมทชีน เอเชีย พีทีอี. ลิมิเต็ดซึ่งเป็นสานักงานใหญ่ ในประเทศสิงคโปร์เป็น
ผู้ให้เช่า และจาหน่ายแก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ
สานักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 19/23 หมู่ 3 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

14.

1755401699

วู จิ น เพลมม์ คั ม ปะนี ลิ มิ
เต็ด

เกาหลีใต้

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรสาหรับฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วน
พลาสติก ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''Selex'' ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตโดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 148/41 หมู่ที่ 5
ตาบลสุรศักดิ์อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

15.

1755703903

มัลติแว็ค พีทีอี ลิมิเต็ด

สวิซ

บัญชีสาม (14) การค้าปลีกสินค้าประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ (Packaging) ภายใต้เครื่องหมายการค้า
''MULTIVAC'' (ออกแบบ ผลิต และจาหน่ายโดยบริษัทในเครือในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่เครื่องจักร บัญชีสาม (21) การ
ทาธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบารุงรักษาสินค้าประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ (Packaging) ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ''MULTIVAC'' (ออกแบบ ผลิต และจาหน่ายโดยบริษัทในเครือในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) โดยมี
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ศูนย์บริการ 1 แห่ง สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 273 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

16.

1755100699

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์
จากัด

สิงคโปร์

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ ดังนี้ 1. ให้ใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า ?โปรแกรมบริหารงานผู้แทนจาหน่าย?
(Dealer Management System: DMS) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับการบริหารจัดการการจาหน่ายรถจักรยานยนต์ ให้แก่ผู้แทน
จาหน่ายสินค้าของบริษัท 2. ติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา ให้คาปรึกษาแนะนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมบริหารงานผู้แทน
จาหน่าย (Dealer Management System: DMS) แก่ผู้แทนจาหน่ายสินค้าของบริษัท โดยมีศูน ย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ซึ่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ถนนสายบางนา-ตราด ตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 3. ติดตั้ง ซ่อมแซม
บารุงรักษา ให้คาปรึกษาแนะนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับประกอบชิ้นส่วนแผงวงจรอิ เล็กทรอนิกส์ของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า (Intelligent Machinery: IM) ยี่ห้อ YAMAHA ที่ ยามาฮ่า มอเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้
จาหน่ายให้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ
สานักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ถนนสายบางนา-ตราด ตาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

17.

1755501911

บริ ษั ท ไทยฮอนด้ า แมนู
แฟคเจอริ่ง จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ ดังต่อไปนี้ 1. ให้กับบริษัทในเครือจานวน 2 ราย คือ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จากัด และ
ฮอนด้า มอเตอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์
เอนกประสงค์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''HONDA'' ให้แก่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ดังกล่าวให้บริษัท 2. ตรวจสอบและทดสอบ พร้อม
ออกใบรับรองคุณภาพของตัวอย่างชิ้นส่วนและอะไหล่ของรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เอนกประสงค์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
''HONDA'' ให้แก่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ดังกล่าว 3. ออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง และทดสอบเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนและ
อะไหล่ของรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เอนกประสงค์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''HONDA'' ในช่วงเริ่มดาเนินการจนกระทั่งสามารถ
ดาเนินการผลิตได้เอง ให้แก่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ดังกล่าวให้บริษัท 4. ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องจักร รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ของรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เอนกประสงค์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''HONDA'' ให้แก่ ผู้ผลิตชิ้นส่วน
และอะไหล่ดังกล่าวให้บริษัท โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 410 ถนนฉลองกรุง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

18.

1755801980

บริษัท เมคคอมบ์ (ประเทศ

สิงคโปร์

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการโดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 211 ซอยปรีดี พนมยงค์ 11 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. ออกแบบ ติดตั้ง และให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
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ไทย) จากัด

ปิด ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''NETFOCUS'' และ ''IDIS'' ระบบท่อลมสาหรับรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
''TELECOM'' ระบบบริหารจัดการพื้นที่ลานจอดรถและระบบจอดรถ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''PARKRITE'' รวมทั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Software) เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้กับระบบดังกล่าว 2. บารุงรักษา และซ่อมแซมสินค้าประเภท
เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ซึ่งเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องตามรายการต่อไปนี้ คือ 1)
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามข้อ 1. 2) สินค้าที่บริษัทเป็นผู้จาหน่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''NETFOCUS'' ''IDIS''
''TELECOM'' ''PARKRITE'' ''MAX'' ''CHICACO'' ''FUJI'' ''KOH YOUNG'' ''AMSTON'' ''INNOPSYS'' ''IDEC'' ''GRASSLIN'' ''KOYO''
และ ''CMOLO''

19.

ต/17/3-157/2547

บริษั ท เทยิน โพลีเอสเตอร์
จากัด

ญี่ปุ่น

การทากิจการบริการทางบัญชีให้แก่บริษัทในเครือจานวน 3 ราย ได้แก่ 1. บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จากัด 2. บริษัท เทยิน คอร์ด
(ประเทศไทย) จากัด 3. บริษัท เทยิน ยูนิจิกะ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จากัด การทาธุรกิจบริการ 1. ให้เช่าที่ดินและบริการ
สาธารณูปโภคเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งที่ดินตั้งอยู่เลขที่ 1/1 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แก่บริษัท
ในเครือ คือ บริษัท เทยินยูนิจิกะ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จากัด 2. ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ คือ บริษัท เทยิน (ประเทศไทย)
จากัด
3. ซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ในอุตสาหกรรมให้แก่บริษัทในเครือคือ บริษัท เทยิน
ยูนิจิกะ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จากัด 4. บริหารงานจัดการธุรกิจ ให้คาปรึกษาแนะนาและความช่วยเหลือในด้านการเงินด้านธุรการ
และสานักงาน ด้านบุคคลและฝึกอบรม ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบ และด้านการผลิต
การตลาด การจัดจาหน่าย การนาเข้าและส่งออกสินค้าให้แก่บริษัทในเครือ จานวน 3 ราย ได้แก่ 1. บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จากัด
2. บริษัท เทยิน คอร์ด (ประเทศไทย) จากัด 3. บริษัท เทยิน ยูนิจิกะ สปันบอนด์ (ประเทศไทย) จากัด

20.

1755703946

บริษั ท เทยิน โพลีเอสเตอร์
จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (6) การทากิจการบริการทางบัญชี ให้แก่ บริษัท ไทย ยูนิจิกะ สปันบอนด์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บัญชีสาม (21) การทา
ธุรกิจบริการ ให้แก่ บริษัท ไทย ยูนิจิกะ สปันบอนด์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ดังนี้ 1. ให้เช่าที่ดินและพื้นที่อาคารสานักงานบางส่วน
พร้อมสาธารณูปโภค เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ 2. บริหารจัดการและให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้านฝึกอบรม ด้านธุรการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดการด้านการจัดซื้อ -จัดหา และนาเข้าสินค้าประเภท
เครื่องจักร ชิ้นส่วน อะไหล่ และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ 3. ซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ 3 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
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จังหวัดปทุมธานี

21.

1755703636

บริษั ท โตโยอิ๊ งค์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

สิงคโปร์

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ ให้แก่ บริษัท ซูมิกะ โพลีเมอร์ คอมพาวด์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ดังนี้ 1. ให้เช่า
ที่ดินและอาคารบางส่วนพร้อมสาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่ที่ให้เช่า 2. ซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติกและเม็ดพลาสติกสี (Compound Plastic และ Master Batch) โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ
สานักงานสาขา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. ตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพของสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกและเม็ดพลาสติกสี (Compound Plastic และ Master Batch)

22.

1755400773

บริ ษั ท วายเคเค (ประเทศ
ไทย) จากัด

สิงคโปร์

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ ให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 1. ด้านการตลาดและส่งเสริมการขายสินค้าประเภท
กระดุม ตาไก่ ตะขอ และซิปรูด ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''YKK'' 2. ติดตั้ง ซ่อมแซม และบารุงรักษา รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนา
วิธีการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับตอกติดผลิตภัณฑ์ประเภทกระดุม ตาไก่ และตะขอ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''YKK'' ที่
บริษัทในเครือเป็นผู้ผลิต จาหน่ายหรือให้เช่า โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2884/1 อาคารมนูญผล 2 ชั้น 9
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

23.

ต/17/3-245/2547

บริษัท นวโลหะไทย จากัด

ญี่ปุ่น

การทาธุรกิจบริการ 1. ให้เช่าพื้นที่ตามโฉนดเลขที่ 39338 ตาบลบ้านครัว อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี แก่บริษัท สยาม
อุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จากัด เพื่อใช้สาหรับการตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย 2. รับจ้างออกแบบ ทาแบบ ทาแม่พิมพ์สาหรับงานเหล็กหล่อ
รวมถึงแม่พิมพ์สาหรับผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนงานโลหะ ยาง และพลาสติก เป็นหลักและการรับจ้างผลิต ผสม ซึ่ง
วัตถุดิบ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตเหล็กหล่อ 3. รับจ้างดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมและซ่อมบารุงเครื่องจักร ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของ
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อ และดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมแบบ รวมถึงแม่พิมพ์สาหรับการการผลิตแบบในอุตสาหกรรมที่
ผลิตชิ้นส่วนงานโลหะ ยางและพลาสติก เป็นหลัก ณ สานัก งานใหญ่ เลขที่ 1 หมู่ 9 ตาบลบ้านครัว อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ให้กับลูกค้าตามรายชื่อที่แนบ 4. รับจ้างวิเคราะห์และตรวจสอบ โครงสร้างทางกายภาพ เคมี และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องขอเหล็กหล่อ

24.

ต/17/3-121/2548

บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วิ ศ วไทย
จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (14) การค้าปลีก แม่พิมพ์สาหรับขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์สาเร็จรูป และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทให้แก่ ลูกค้าผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ 1. ให้เช่าพื้นที่
สานักงานพร้อมสาธารณูปโภค ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 101/90 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลอง
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หลวง จังหวัดปทุมธานี แก่ บริษัท พีทีเอส ทูลส์ ประเทศไทย จากัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าของบริษัท 2. รับจ้าง หล่อ กลึง รีด ประกอบ
ชิ้นส่วน และออกแบบชิ้นงาน ฉีดชิ้นงาน ซ่อมชิ้นงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ตรวจสอบชิ้นงาน และออกใบรับรองการตรวจสอบ
ตรวจวัด เครื่องจักร และให้บริการด้านให้คาปรึกษาและบริหารงานแก่ลูกค้าผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ และบริษัทในเครือ

25.

1755800860

บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศ
ไทย) จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (15) การค้าส่งสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับยานยนต์และเครื่องยนต์เอนกประสงค์ ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมการกระพริบ
ของไฟ (Winker Relay Assembly) อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าตรง (DC-DC Convertor Unit) อุปกรณ์ควบคุมระบบกันกระแทก
(Adaptive Damper System Control Unit) อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าสาหรับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า (Inverter for Generator
Engine) กล่องควบคุมเครื่องยนต์ (Engine Control Unit) (ผลิตโดยบริษัทในเครือ) ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทในเครือ 1. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ อุปกรณ์และ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องยนต์เอนกประสงค์ รวมทั้งชิ้นส่วนและเครื่องมือของอุปกรณ์ดังกล่าว 2. ให้คาปรึกษาแนะนา และ
ฝึกอบรมบุคลากรในเรื่อง ดังนี้ 1) กระบวนการผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องยนต์เอนกประสงค์ 2) การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า 3) การวิเคราะห์ ตรวจสอบและ
ทดสอบคุณภาพของสินค้า 4) วิธีการติดตั้ง ซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้าดังกล่าว

26.

ต/17/3-179/2546

บริษัท พานาโซนิค แมนู
แฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย)
จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (6) การทากิจการบริการทางบัญชีให้แก่บริษัทในเครือจานวน 2 ราย คือ 1) บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (อยุธยา)
จากัด 2) บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชั่นส์ สตีล (ประเทศไทย) จากัด บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ 1. บริหารงาน จัดการธุรกิจ
ให้คาปรึกษา คาแนะนา และให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ภาษีอากร ทรัพยากรบุคคล คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดซื้อสินค้าระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม การผลิต ระบบคลังสินค้า การตลาด การจัดจาหน่าย การนาเข้าและส่งออกสินค้า และ
การวิจัยและพัฒนา ให้แก่บริษัทในเครือจานวน 2 ราย คือ 1. บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (อยุธยา) จากัด 2. บริษัท พานาโซ
นิค อีโค โซลูชั่นส์ สตีล (ประเทศไทย) จากัด 2. ติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน
คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สานักงาน ให้แก่บริษัทในเครือจานวน 2 ราย รายชื่อตาม 1. 3. ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือจานวน 2 ราย
รายชื่อตาม 1.
4. ให้เช่าพื้นที่ในการเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (SERVER) แก่บริษัทในเครือจานวน 2 ราย
รายชื่อตาม 1.

59

ลาดับที่

ใบอนุญาต
หนังสือรับรอง

ชื่อนิติบุคคล

ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นหลัก

27.

ต/17/3-87/2548

บริ ษั ท คาร์ ตั น ออปทิ คั ล
(สยาม) จากัด

ญี่ปุ่น

การทาธุรกิจบริการ 1. รับจ้างผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ และงานโลหะขึ้นรูปต่างๆ 2.
ซ่อมแซมและบารุงรักษากล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ CARTON ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ที่สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
100 หมู่ที่ 18 นวนครซอย 24 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

28.

1755401397

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการดังนี้ 1. รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงและชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ที่ใช้สาหรับการขึ้นรูปซีลกัน
รั่วซึม (OIL SEAL) ซีลวงแหวนกันรั่วซึม (O-RING) ซีลกึ่งสาเร็จรูป (SEMI-FINISHING SEAL) บูซกันฝุ่น (BOOTS) ชิ้นส่วนป้องกันการ
กระแทก (PRECISION RUBBER) ชิ้นส่วนลดความสั่นสะเทือน (VIBRATION COMPONENT) และถังสะสมแรงดัน (ACCUMULATOR)
ให้แก่ ผู้ว่าจ้างที่ว่าจ้างให้ บริษัท ไทย เอ็นโอเค จากัด ผลิตชิ้นส่วนให้ ดังนี้ (1) บริษัทในเครือ จานวน 5 ราย คือ 1) พี.ที. เอ็นโอเค
อินโดนีเซีย ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2) พี.ที. เอ็นโอเค เอเชีย บาทาม ประเทศสาธารณรัฐอิ นโดนีเซีย
3)
เอ็นโอเค เอเชีย คัมปะนี พีทีอี ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 4) เวียดนาม เอ็นโอเค คัมปะนี ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 5) ซิกม่า ฟรอยเดนเบิร์ก เอ็นโอเค พีวีที ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย (2) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. ติดตั้ง ซ่อมแซม และบารุงรักษา รวมทั้งให้คาปรึกษา
แนะนาเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องเตรียมเคมี เครื่องจักรผสมยาง และเครื่องขึ้นรูปยาง ให้แก่บริษัทในเครือ จานวน 5 ราย คือ (1) พี.
ที. เอ็นโอเค อินโดนีเซีย ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (2) พี.ที. เอ็นโอเค เอเชีย บาทาม ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(3) เอ็นโอเค เอเชีย คัมปะนี พีทีอี ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (4) เวียดนาม เอ็นโอเค คัมปะนี ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (5) ซิกม่า ฟรอยเดนเบิร์ก เอ็นโอเค พีวีที ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ
สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 700/452 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

29.

1755500336

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ ดังนี้ 1. รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงและชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ ที่ใช้สาหรับการขึ้นรูปซีล
กันรั่วซึม (OIL SEAL) ซีลวงแหวนกันรั่วซึม (O-RING) ซีลกึ่งสาเร็จรูป (SEMI-FINISHING SEAL) บูซกันฝุ่น (BOOTS) ชิ้นส่วนป้องกัน
การกระแทก (PRECISION RUBBER) ชิ้นส่ว นลดความสั่นสะเทือ น (VIBRATION COMPONENT) และถั งสะสมแรงดัน
(ACCUMULATOR) ให้แก่น็อค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ 2. รับจ้างผลิตเครื่องจักรที่ใช้สาหรับผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ เครื่องจั ก รที่ใช้สาหรับ ผลิตชิ้นส่ว นเครื่อ งใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่ว นอิ เล็ก ทรอนิก ส์ ให้ แก่บ ริษัทในเครือ จานวน 6 ราย คือ
1) น็อค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น 2) พี.ที. เอ็นโอเค อินโดนีเซีย ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
3) พี.ที. เอ็น
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โอเค เอเชีย บาทาม ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4) เอ็นโอเค เอเชีย คัมปะนี พีทีอี ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 5)
เวียดนาม เอ็นโอเค คัมปะนี ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
6) ซิกม่า ฟรอยเดนเบิร์ก เอ็นโอเค
พีวีที ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 3. ซ่อมแซม และบารุงรักษา แม่พิมพ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงและชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ที่ใช้สาหรับ
การขึ้นรูปซีลกันรั่วซึม (OIL SEAL) ซีลวงแหวนกันรั่วซึม (O-RING) ซีลกึ่งสาเร็จรูป (SEMI-FINISHING SEAL) บูซกันฝุ่น (BOOTS)
ชิ้นส่วนป้องกันการกระแทก (PRECISION RUBBER) ชิ้นส่วนลดความสั่นสะเทือน (VIBRATION COMPONENT) และถังสะสมแรงดัน
(ACCUMULATOR) ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตให้แก่ บริษัทในเครือจานวน 6 ราย คือ 1) น็อค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น 2) พี.ที. เอ็นโอเค
อินโดนีเซีย ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 3) พี.ที. เอ็นโอเค เอเชีย บาทาม ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4) เอ็นโอเค เอเชีย คัม
ปะนี พีทีอี ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
5) เวียดนาม เอ็นโอเค คัมปะนี ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
6) ซิกม่า ฟรอยเดนเบิร์ก เอ็นโอเค พีวีที ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานสาขา ตั้งอยู่เลขที่
700/806 หมู่ที่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 4. ติดตั้ง ซ่อมแซม และบารุงรักษา รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนา
เกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องจั กรที่ใช้สาหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรที่ใช้สาหรับผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเป็นผู้จาหน่าย ให้แก่บริษัทในเครือ จานวน 6 ราย คือ 1) น็อค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น 2) พี.ที. เอ็นโอเค
อินโดนีเซีย ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
3) พี.ที. เอ็นโอเค เอเชีย บาทาม ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4) เอ็นโอเค เอเชีย
คัมปะนี พีทีอี ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 5) เวียดนาม เอ็นโอเค คัมปะนี ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
6) ซิกม่า ฟรอยเดนเบิร์ก เอ็นโอเค พีวี ที ลิมิเต็ด ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
700/452 หมู่ที่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5. ติดตั้ง ซ่อมแซม และบารุงรักษา รวมทั้งให้
คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องเตรียมเคมี เครื่องจักรผสมยาง และเครื่องขึ้นรูปยางที่บริษัทเป็นผู้จาหน่ายให้แก่น็อค
คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 700/452 หมู่ที่ 7 ถนนบาง
นา-ตราด ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

30.

ต/17/3-130/2545

บริษัท โซดิก (ประเทศไทย)
จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการซ่อมแซมปรับปรุง และยกสภาพเครื่องจักร คือ เครื่องตัดเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้าควบคุมโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครื่องจักรแบบศูนย์ควบคุมระบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้ชื่อยี่ห้อ SODICK และเครื่องจักรแบบเดียวกันและ
ชนิดเดียวกันซึ่งไม่ระบุยี่ห้อที่บริษัทรับจ้างผลิต (OEM) เฉพาะที่สานักงานใหญ่
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31.

ต/17/3-115/2547

บริ ษั ท ฮั น เตอร์ ดั ก ลาส
(ประเทศไทย) จากัด

ดัช

การค้าปลีกเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตม่านหน้าต่างที่ทาจากโลหะที่ผ่านการรีดจนเป็นแผ่นเรียบให้มีความโค้ง ได้แก่ เครื่องจักร
รีดแผ่นมูลี่โลหะและเครื่องเจาะและตัดรางมูลี่โลหะ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''ฮันเตอร์ดักลาส'' การค้าส่งสินค้าม่านหน้าต่าง
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านซึ่งทาจากโลหะ พลาสติก ผ้า วัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''ลักซาเฟล็กซ์'' และ ''สตาร์ไลท์'' รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะที่ ผ่านการรีดจนเป็นแผ่นเรียบภายใต้
เครื่องหมายการค้า ''ลักซาลอน'' การทาธุรกิจบริการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สินค้าของบริษัท การให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมและ
บารุงรักษาสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จาหน่าย ได้แก่ เครื่อจักรรีดแผ่นมูลี่โลหะ และเครื่องเจาะและตัดรางมูลี่โลหะ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
''ฮันเตอร์ดักลาส'' และม่านหน้าต่าง ฝ้า เพดาน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านซึ่งทาจากโลหะ พลาสติก
ผ้า วัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''ลักซาเฟล็กซ์'' และ ''สตาร์ไลท์''

32.

ต/17/3-62/2546

บริ ษั ท ลิ น เด้ ค า ร์ บ อ นิ ค
จากัด

เยอรมัน

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ 1. ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบรรจุก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เหลวและก๊าซคาร์บอน
ไดอ๊อกไซด์แข็ง 2. ซ่อมแซม ซ่อมบารุงเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบรรจุก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เหลวและก๊าซคาร์บอน
ไดอ๊อกไซด์แข็งที่บริษัทให้เช่า

33.

ต/17/3-93/2548

บริ ษั ท ไดเฮ็ น อิ เ ล็ ค ทริ ค
จากัด

ญี่ปุ่น

การท าธุ ร กิ จ บริ ก าร
1. เฉพาะที่ ต่ อ เนื่ อ งจากการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ บ ริ ษั ท เป็ น ผู้ ผ ลิ ต เองในด้ า นต่ า งๆ ดั ง นี้
1) ติดตั้งและทดสอบ Testing หม้อแปลงไฟฟ้ากาลังขนาดใหญ่และอุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบการทางานของหม้อแปลงไฟฟ้า
2) ซ่อมแซมบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากาลังขนาดใหญ่ (Power Transformer) และส่วนประกอบ 3) ฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่อง
หม้อแปลงไฟฟ้ากาลังขนาดใหญ่และอุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบหม้อแปลงไฟฟ้า 4) ออกแบบจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การติดตั้งและสร้า งสถานีไฟฟ้า รวมทั้งวางระบบการทางานของหม้อ แปลงไฟฟ้า ก าลั งขนาดใหญ่ ติดตั้งและสร้ า งสถานีไฟฟ้ า
5) จัดการขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้ากาลังขนาดใหญ่ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต 6) ให้เช่าเครื่องจักรและเครื่องมือทดสอบที่ใช้ในการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้ากาลังขนาดใหญ่ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเอง 2. รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างหม้อแปลงไฟฟ้าสถานี
ไฟฟ้าในประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมประมูลงาน Bidders รวมทั้งทาการประสานงานระหว่างผู้ซื้อผู้ว่าจ้าง และผู้ประมูลงาน และ
ให้บริการสนับสนุนแก่ผู้ประมูลงานเกี่ยวกับขั้นตอน เงื่อนไขของการประกวดราคา 3. ซ่อมแซม และบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากาลัง
(Power Transformer) ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้ากว่า 60 กิโลโวลต์ ที่ผลิตและนาเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ใช้เอกชนซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือใหญ่ที่มีสถานีไฟฟ้าของตนเอง
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34.

ต/17/3-44/2546

บริ ษั ท ซั ง เคแมชชี น เนอรี
(ประเทศไทย) จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องจักรสาหรับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์

35.

1755502630

บริ ษั ท แคนนอน ไฮ-เทค
(ประเทศไทย) จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการให้แก่ บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ดังนี้ 1. จัดการด้าน
ธุรการ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและเครื่องจักร ด้านพิธีการศุลกากร 2. บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการ
ผลิตสินค้าประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร 3. ให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับบริหารจัดการเงินเดือน (ที่บริษัทเป็นผู้คิดค้น)
4. ปรับปรุง แก้ไขและให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับบริหารจัดการเงินเดือน (ที่บริษัทเป็น
ผู้คิดค้น) 5. ให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานบางส่วน

36.

ต/17/3-176/2547

บริ ษั ท ไดฟู กุ (ไทยแลนด์ )
จากัด

ญี่ปุ่น

การทาธุรกิจบริการบารุงรักษา ซ่อมแซม ออกแบบ ติดตั้ง บริการทางเทคนิคตลอดจนควบคุมดูแลเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือกลและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบเคลื่อนย้ายวัสดุระบบสายพานลาเลียง ระบบเก็บของอัตโนมัติ ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือกล และอุปกรณ์
สาหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เฉพาะยี่ห้อ ''DAIFUKU'' ณ ศูนย์บริการสานักงานใหญ่ เลขที่ 35 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อ
วิน) ถนนสาย 331 ตาบลบ่อวิน อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

37.

ต/17/3-64/2548

บริษั ท อากทิโอะ (ประเทศ
ไทย)

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ ซ่อมแซม บารุงรักษา ปรับแต่ง แก้ไข ตรวจสอบ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องจักร และเครื่องมือ
ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรม งานด้านอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง งานทางด้านการเกษตร งานผลิตเครื่องปรับอากาศ งานผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ งานด้านการตรวจสอบเครื่องจักร งานการสารวจทาง กิจการทาเหมืองแร่ และกิจการการขนส่ง รวมทั้งเครื่องช่วยว่ายน้า
ดาน้า ตกปลา และแล่นเรือ เฉพาะสินค้าที่บริษัทเป็นผู้จาหน่าย โดยมีศูนย์บริการ 3 แห่งที่มีอยู่เดิม

38.

1755500735

บริษั ท อากทิโอะ (ประเทศ
ไทย)

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบารุงรักษา รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง
พาหนะขนส่ง เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ (ที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่า) โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งเลขที่ 88/8
หมู่ที่ 3ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

39.

1755702583

บริ ษั ท คอมม์ ส โคป คอน
เนคทิ วิ ตี้ (ประเทศไทย)

ลักเซมเบิร์ก

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ ดังนี้ 1. ด้านการตลาดและวางแผนส่งเสริมการขายสินค้าประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าขั้วต่อ
สายไฟ รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เชื่อมต่อสาหรับใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุ ตสาหกรรมเครื่อ งใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ และธุรกิจ การสื่อ สารโทรคมนาคม ภายใต้ชื่ อทางการค้า ''TE'' และ ''TE
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จากัด

CONNECTIVITY'' (ที่ผลิตโดยบริษัทในเครือในต่างประเทศ) ให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ 2. ออกแบบการติดตั้ง ติดตั้ง ซ่อมแซม
และบ ารุงรัก ษาเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ เข้ า ขั้ ว ต่อ สายไฟ รวมทั้งชิ้ นส่ว นและอุ ป กรณ์เ ชื่อ มต่ อ สาหรั บ ใช้ใ นระบบคอมพิ ว เตอร์
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์และธุรกิจการสื่อสาร
โทรคมนาคม ภายใต้ชื่อทางการค้า ''TE'' ''TE CONNECTIVITY'' ''AMPNETCONNECT'' ''CM'' ''RAYCHEM'' และ ''KRONE'' (ที่ผลิตโดย
บริษัทในเครือในต่างประเทศ) โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

40.

1755702443

บริษัท เทยิน (ประเทศไทย)
จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการให้แก่บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ดังนี้ 1. ให้เช่าที่ดิน ตาม
โฉนดที่ดินเลขที่ 33650 เลขที่ดิน 426 หน้าสารวจเลขที่ 2018 และ พื้นที่อาคารโรงงานพร้อมบริการสาธารณูปโภค ตั้งอยู่เลขที่ 549
หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตสินค้า 2. ซ่อมแซม
และบารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเส้นใย โดยมีศูนย์บริการ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 549 หมู่ 2 นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/

41.

17-550-0108-9

บริ ษั ท แอตลาส คอปโก้
(ประเทศไทย) จากัด

ดัช

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ 1. ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บารุงรักษา ปรับแต่ง รวมทั้งฝึกอบรม ด้านเทคนิคการใช้
และซ่อมบารุง สาหรับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั่วไป การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
เหมือง และการหยั่ง ขุดเจาะ และสารวจทางธรณีฟิสิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตและประกอบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และ
ปิโตรเลียมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารกึ่งตัวนา รวมถึง
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 1.1 เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ (Compressors) 1) แบบสามารถเคลื่อนย้ายได้
(Mobile unit) 2) แบบติดตั้งประจาที่ (Stationary unit)ยี่ห้อ ATLAS COPCO (แอตลาส คอปโก้) CECCATO (เซกคาโท)
INTERMECH (อินเตอร์เมก) BEACON MEDAES (บีคอน เมเดเอส) GRASSAIR (กราสแอร์) MARK (มาร์ก) และ WORTHINGTON
CREYSSENSAC (เวิร์ททิงทอน เครย์เซนแซค) 1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ทาอากาศแห้ง (Dryer) ยี่ห้อ ATLAS COPCO (แอตลาส คอป
โก้) และ PNEUMATECH (นิวมาเทก) 1.3 เครื่องกรองต่างๆ (Filters) ได้แก่ กรองอากาศ และกรองน้ามั น ยี่ห้อ ATLAS COPCO
(แอตลาส คอปโก้) และ PNEUMATECH (นิวมาเทก)
1.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมหรือระบบ
ควบคุม (Controllers) ยี่ห้อ ATLAS COPCO (แอตลาส คอปโก้) 1.5 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทางานด้วยลม (Pneumatic Tools) และ
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ระบบที่ใช้
ยี่ห้อ ATLAS COPCO (แอตลาส คอปโก้) และ CHICAGO PNEUMATIC(CP) (ชิคาโก นิว
มาติก) (ซีพี)
1.6 เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทางเทคนิคที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานเหมือง
(Construction and Mining technique equipment) 1) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทุบ ย่อยกระแทก หรือทาให้แตก
(Breakers) 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ขุด เจาะ (Drill Rigs) 3) อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
ยี่ห้อ
ATLAS COPCO (แอตลาส คอปโก้) โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 125 หมู่ที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ถนน
บางนา-ตราด กม.36 ตาบลบางวัว อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. การทาธุรกิจบริการให้เช่า ให้เช่า
ช่วง ให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั่วไป การก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคเหมือง และการหยั่ง ขุด เจาะ และสารวจทางธรณีฟิสิกส์ อุตสาหกรรมการผลิตและประกอบอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และ
ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตส่วนและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสารกึ่งตัวนา รวมถึงชิ้นส่วน
และอุปกรณ์ของดังกล่าว 2.1 เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ (Compressors) 1) แบบสามารถเคลื่อนย้ายได้ (Mobile unit) 2) แบบติดตั้ง
ประจาที่ (Stationary unit) ยี่ห้อ ATLAS COPCO (แอตลาส คอปโก้)

42.

1755800089

บริ ษั ท โทโฮกุ ไพโอเนี ย ร์
(ประเทศไทย) จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (11) การทากิจการนายหน้าจัดหาตลาด ในประเทศไทยและในต่างประเทศเพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้
ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อทางการค้า ''TOHOKU PIONEER'' รวมทั้งส่วนประกอบและชิ้นส่วน
ของเครื่องจักรดังกล่าว ให้แก่ บริษัทในเครือในประเทศญี่ปุ่น บัญชีสาม (14) การค้าปลีกชิ้นส่วนของเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในการ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ ลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรดังกล่าวจากบริษัท และบริษัทในเครือในประเทศญี่ปุ่น อนา
ไปใช้ซ่อมแซมเครื่องจักร บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ ดังนี้ 1. ออกแบบโครงสร้างของเครื่องจักร รวมทั้งวงจรไฟฟ้าและ
โปรแกรมซอฟแวร์ที่ใช้สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็ กทรอนิกส์
ให้แก่ บริษัทในเครือในประเทศญี่ปุ่น 2. ติดตั้ง ซ่อมแซมบารุงรักษา ตรวจสอบมาตรฐาน ปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนา
วิธีก ารใช้งานเครื่อ งจัก รอั ตโนมัติที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่ว นยานยนต์แ ละชิ้นส่ว นอิ เล็ก ทรอนิก ส์ ภายใต้ชื่อ ทางการค้า ''TOHOKU
PIONEER'' ให้แก่ลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรดังกล่าวจากบริษัทในเครือในประเทศญี่ปุ่นโดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่
เลขที่ 1/50 หมู่ 5 ซอยนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ตาบลคานหาม อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาด
เกี่ยวกับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บริษัทในเครือในประเทศญี่ปุ่น 4. ให้เช่า
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เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักร ให้แก่บริษัทในเครือในประเทศญี่ปุ่น สาหรับให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรแก่
ลูกค้าในประเทศไทย

43.

ต/17/3-42/2548

บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัส
ตรี (ประเทศไทย) จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการติดตั้ง ทดสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซมและบารุงรักษา เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก
ยี่ห้อ ''มิตซูบิชิ'' ที่บริษัทแม่เป็นผู้ผลิตและบริษัทเป็นผู้จาหน่าย เช่น เครื่องยนต์ เครื่องอัดฉีดพลาสติก เครื่องบรรจุขวดและกระป๋อง
เครื่องกัดและเจาะโลหะ เครื่องฉาบฟิล์ม เครื่องผลิตและพิมพ์กระดาษ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า

44.

17-548-0261-4

บริษั ท สยาม มิต ซุย พีทีเ อ
จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ 1. ให้เช่าที่ดินบางส่วน โฉนดเลขที่ 76975 เลขที่ดิน 76975 หน้าสารวจเลขที่ 4309 ตาบลมาบตา
พุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อใช้สาหรับติดตั้งบ่อบาบัดน้าเสีย แก่
บริษัท ไทยเพ็ท เรซิน จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ 2.
ควบคุมดูแล และจัดให้มีปั๊มน้าดับเพลิง ระบบสารองน้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งน้าดับเพลิง รวมถึงจัดหาไอน้า ก๊าซ
ไนโตรเจน ลมสาหรับอุปกรณ์เครื่องมือวัดลมสาหรับนาไปใช้ทาความสะอาดเครื่องจักร น้าปราศจากแร่ธาตุ และน้ากรอง เพื่อใช้ผลิต
สินค้าให้แก่ บริษัท ไทยเพ็ทเรซิน จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ 3. รับจ้างดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมบารุงเครื่องจักร ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และ
อะไหล่ของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลและซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องจักร ให้แก่
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคม
อุตสาหกรรมตะวันออก ซอย G-2 ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 4. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเงิน
และจัดซื้อ ด้านงานบุคคลและธุรการสานักงาน ให้คาปรึกษาด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)
และด้านมาตรฐานระบบการจัดการระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้แก่ บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทในเครือ

45.

1755200480

บริ ษั ท ยางสั ง เคราะห์ ไ ทย
จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการออกแบบเครื่องจักรและโรงงาน ควบคุมการทดลองเครื่องจักร ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องจักร การผลิตสินค้า การขยายโรงงาน และการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต รวมทั้งจัดทาคู่มือ
วิธีการใช้เครื่องจักรและโรงงาน ของทีเอสอาร์ซี-อูเบะ (นานตง) เคมิคอล อินดัสเตรียล คัมพานี ลิมิ เต็ด ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน ภายใต้สัญญาบริการ ระหว่างอูเบะ อินดัสตรีส์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จากัด
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551
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46.

ต/17/3-116/2548

บริษัท สยาม ซังเออิ จากัด

ญี่ปุ่น

การค้าปลีกซึ่งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล เครื่องอุปกรณ์ ที่ใช้ในภาคอุตสากรรมยานยนต์และอุปกรณ์ขนส่ง อุตสาหกรรมเครื่องจักร
และโลหะภัณฑ์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และภาคเกษตรกรรม รวมทั้งอะไหล่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว การทาธุรกิจบริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องกล เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุปกรณ์ขนส่ง อุตสาหกรรมเครื่องจักรและโลหะภัณฑ์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และภาคเกษตรกรรม รวมทั้ง
อะไหล่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่บริษัทเป็น ผู้จาหน่าย โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 5 ซอย
สุขุมวิท 43 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

47.

ต/17/3-246/2544

บริ ษั ท เอส ไอ จี คอมบิ
บล็อค จากัด

เยอรมัน

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการให้คาแนะนาการใช้บารุงรักษา และให้บริการซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักรบรรจุอาหารเหลวลง
กล่องให้แก่ลูกค้าผู้ซื้อเครื่องจักรบรรจุอาหารเหลวลงกล่องของบริษัท และการบริการเคลือบกระดาษด้วยพลาสติกเฉพาะยี่ห้อคอมบิ
บล็อค

48.

1755302305

บ ริ ษั ท เ ต็ ด ต ร า แ พ้ ค
(ประเทศไทย) จากัด

สิงคโปร์

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ ดังนี้ (1) ให้เช่า ให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่งสินค้าประเภทเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''Tetra Pak'' ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (2) ติดตั้ง บารุงรักษา และซ่อมแซม
สินค้าประเภทเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''Tetra Pak'' และ ''DeLaval'' ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 689 ภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนสุขุมวิท (ซอย 35)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (3) ฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้และบารุงรักษาสินค้าประเภทเครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''Tetra Pak'' ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้แก่บริษัทในเครือและบริษัท
ในกลุ่มในต่างประเทศ รวมทั้งลูกค้าของบริษัท
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ชาระค่าธรรมเนียมเป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาประกอบ
ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต

49.

1755702419

บริ ษั ท โยโรซึ (ไทยแลนด์ )
จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ ให้แก่บริษัท วาย-โอกูระ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จากัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ดังต่อไปนี้ 1. ให้กู้ยืม
เงิน 2. ให้เช่าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ พร้อมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปพร้อมกับเครื่องจักรดังกล่าว
จานวน 4 ชนิด ได้แก่ 1) เครื่องเชื่อมโลหะแบบจุด จานวน 23 เครื่อง หมายเลขทะเบียนทรัพย์สินเลขที่ D0192-00 - D0192-01

50.

1755001585

บริ ษั ท ไฮเดลเบิ ร์ ก กราฟ

เดนมาร์ก

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการติดตั้ง ตกแต่งด้วยส่วนประกอบใหม่ ตรวจสภาพ ซ่อมแซมบารุงรักษา ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระบบ
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ฟิคส์ (ประเทศไทย) จากัด

การทางาน และฝึกอบรมวิธีการใช้งานของเครื่องจักร เครื่องเมือและอุปกรณ์ทุกประเภทสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ''POLAR'' ที่บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่
เลขที่ 63 อาคารไทยสมุทรประกันภัย ชั้น 19 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

51.

ต/17/3-23/2548

บริ ษั ท ออโต้ ซี เ อส เอ็ น จิ
เนียริ่ง จากัด

ญี่ปุ่น

การค้าส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น เครื่องเชื่อม เครื่องกลึงอัตโนมัติ เครื่องเจาะ เครื่องกลึง อุปกรณ์ขนส่งย้ายสิ่งของ (เครน) แม่พิมพ์
ฉีดขึ้นรูป และแม่พิมพ์ปั้นขึ้นรูป เป็นต้น ภายใต้เทคโนโลยีของเซ็นทรัล มอเตอร์ และ/หรือ คันโต ออโต้ เวิร์คส์ ลิมิเต็ด รวมทั้งอุปกรณ์
ชิ้นส่วนและอะไหล่ที่ใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมดังกล่าวให้แก่ ผู้ใช้สินค้า การทาธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซมบารุงรักษา ตรวจสอบ
เครื่องจักรอุตสาหกรรมภายใต้เทคโนโลยีของเซ็นทรัล มอเตอร์ และ/หรือ คันโต ออโต้ เวิร์คส์ บลิมิเต็ดและฝึกอบรมการใช้และการดูแล
รักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรมดังกล่าว และการให้บริการปรึกษา แนะนาด้านการออกแบบ การประกอบ การติดตั้ง และการผลิต
แม่พิมพ์ทั้งแม่พิมพ์ฉีดและปั้มชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น ซึ่งเป็น การให้บริการ โดยเทคโนโลยีของเซ็นทรั ล
มอเตอร์ และ/หรือ คันโต ออโต้เวิร์คส์ ลิมิเต็ด โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 700/95 หมู่ที่ 1 ถนนบางนาตราด กม. 57 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุบรี

52.

1755401249

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศ
ไทย) จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (11) การทากิจการนายหน้าหรือตัวแทน ให้แก่ ทานาเบะ อินดัสทรีส์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในประเทศญี่ปุ่น ในการ
จัดหาผู้รับบริการในการผลิตเครื่องจักรสาหรับใช้ในอุตสาหกรรม บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ ดังนี้ 1. ออกแบบเครื่องจักร (ที่
รับผลิตโดย ทานาเบะ อินดัสทรีส์ ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในประเทศญี่ปุ่น) สาหรับใช้ในอุตสาหกรรม 2. ติดตั้ง ซ่อมแซม
บารุงรักษา และให้คาปรึกษาแนะนาในด้านวิธีการใช้ และการดูแลรักษาเครื่องจักร (ที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบและให้ทานาเบะ อินดัสทรีส์
ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิต) โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 229 หมู่ที่ 7 ตาบลท่า
ตูม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

53.

1755704152

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศ
ไทย) จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (9) การทากิจการบริการทางวิศวกรรม ได้แก่ การออกแบบและการปรับปรุงกระบวนการทางานของเครื่องจักรสาหรับใช้ใน
งานอุตสาหกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่อ งดื่ม
บั ญชีสาม (14) การค้าปลีกสินค้าดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ประกอบการอุ ตสาหกรรมยานยนต์
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก ผู้ประกอบการ

68

ลาดับที่

ใบอนุญาต
หนังสือรับรอง

ชื่อนิติบุคคล

ประเทศ

ประเภทธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นหลัก

อุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 1. เครื่องจักรสาหรับใช้ในงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตโดย ทานาเบะ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ประเทศญี่ปุ่น 2. น้ายาล้างตัวกรองอากาศ ภายใต้
ชื่อทางการค้า ''KMA 105'' สาหรับใช้กับเครื่องกรองอากาศที่ผลิตโดย เคเอ็มเอ อุมเวลท์เทคนิค เกเอ็มเบฮา ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งบริษัทเป็นผู้นาเข้ามาใช้ประกอบการผลิตเครื่องจักรสาหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจ
บริการติดตั้ง บารุงรักษา และซ่อมแซม รวมทั้งการให้คาปรึกษาแนะนาและฝึกอบรมทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ผู้
จาหน่าย และเป็นผู้ให้บริการทางวิศวกรรม โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 229 หมู่ที่ 7 ตาบลท่าตูม อาเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี/ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ชาระค่าธรรมเนียมเป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต

54.

1755700157

บริษัท สยามไอซิน จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ ดังนี้ 1) รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาหรับระบบต่างๆ ในยานยนต์รวมทั้งระบบ
เบรก ระบบไฟฟ้า ระบบส่งกาลัง และระบบกันสะเทือน ซึ่งออกแบบโดยบริษัท ให้แก่ บริษัทในเครือ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ยานยนต์ 2) ให้คาปรึกษาแนะนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการติดตั้ง วิธีการทางาน การซ่อมแซม และบารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งออกแบบและจาหน่ายโดยบริษัทให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์

55.

1755302216

บริ ษั ท เวทเธอร์ ฟ อร์ ด เค
เอสพี จากัด

สิงคโปร์

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ดังนี้ 1. ให้เช่า ให้เช่าแบบลิสซิ่ง และให้เช่าซื้อ
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจและผลิตปิโตรเลียม 2. ติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา และปรับปรุงเครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจและผลิตปิโตรเลียม (ที่บริษัทจาหน่ายหรือให้บริการตาม ข้อ 1) และซ่อมแซมหลุมปิโตรเลียม
รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับบริการดังกล่าว โดยมีศูนย์บริการ 3 แห่งคือ (1) สานักงานใหญ่ เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ
ชั้น 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (2) สานักงานสาขาที่ 1 เลขที่ 239/20-23 หมู่ที่ 1 ถนนสงขลาระโนด ตาบลสทิงหม้อ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (3) สานักงานสาขาที่ 2 เลขที่ 198/2 หมู่ที่ 17 ตาบลหนองกุลา อาเภอบาง
ระกา จังหวัดพิษณุโลก 3. สนับสนุนกระบวนการสารวจ การขุดเจาะ การประเมินผล การดาเนินการโดยเบ็ดเสร็จ ในแต่ละระบบการ
ผลิต และการเข้าแก้ไขปัญหาระหว่างกระบวนการสารวจและผลิตปิโตรเลียม

56.

1755301041

บริษั ท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟค
เจอริ่ง (ไทยแลนด์) จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (15) การค้าส่งสินค้าประเภท ตลับลูกปืน ดุมล้อ เพลา ข้อต่อ ลูกหมาก สายพาน และตัวปรับความตึงสายพาน ภายใต้ชื่อทาง
การค้า ''NTN'' ที่ผลิตโดย เอ็นทีเอ็น คอร์ปอเรชั่น เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด และ เอ็นทีเอ็น แบริ่ง -มาเลเซีย เอสดีเอ็น
บีเอชดี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่ม (สาหรับเป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานพาหนะ และผลิตภัณฑ์
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อิเล็กทรอนิก ส์) ให้ แก่ ตัวแทนจ าหน่า ย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องจัก รกล อุ ตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ และ
อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการดังต่อไปนี้ 1. ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือและบริษัทใน
กลุ่ม ทั้งนี้ การให้กู้ยืมเงินในต่างประเทศให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด 2. ให้คาปรึกษาแนะนา ซ่อมแซม
และบารุงรักษาสินค้าประเภทดุมล้อ และเพลา ภายใต้ชื่อทางการค้า ''NTN'' ที่บริษัทเป็นผู้จาหน่าย โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ
สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 111/2 หมู่ที่ 4 ตาบลปลวกแดง อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

57.

17-548-0225-8

บริษัท ชินวา อินเทค จากัด

ญี่ปุ่น

การค้าปลีก เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์ หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัด การเจาะ การเชื่อม การ
ประสานโลหะ การประสานโลหะทองแดง ทองเหลือง การอัดการขึ้นรูปชิ้นงาน ซึ่งใช้ในภาคอุตสาหกรรมยานพาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง
อุตสาหกรรมเครื่องจักร และโลหะภัณฑ์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า จานวน 18 ยี่ห้อได้แก่ ยี่ห้อชินวา (SHINWA)
และยี่ห้ออื่นที่ ชินวา คัมปะนี ลิมิเต็ดในประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแทนจาหน่ายจานวน 17 ยี่ห้อ คือ 1. ยี่ห้อยาจิม่า กิเก็น (YAJIMA GIKEN)
2. ยี่ห้ออิโนะเอะ เมนูแฟคเจอริ่ง (INOUE MANUFACTURING) 3. ยี่ห้อออเทียร์ (ALTIA)
4. ยี่ห้อนิสซาโก
(NISSALCO) 5. ยี่ห้อคอมโค (COMCO) 6. ยี่ห้อนาเด็กซ์ (NADEX)
7. ยี่ห้อโฮซูมิ (HOZUMI) 8. ยี่ห้อเอ็นเอ
สดับเบิ้ลยู (เน็ลสัน) (NSW (NELSON) 9. ยี่ห้อโตโยดา แมชชีนย์ เวิร์ค (โตโยปุค) (TOYODA MACHINE WORKS (TOYOPUC)) 10.
ยี่ห้อไอเลส อิเล็คทรอนิค (AILES ELECTRONICS) 11. ยี่ห้อเคียวชิน ค็อกโย (KYOSHIN KOGYO) 12. ยี่ห้อนาซุ เตา (NASU TOA)
13. ยี่ห้อซันวา (SANWA) 14. ยี่ห้อโมริตะ เคมิคอล (MORITA CHEMICAL) 15. ยี่ห้อวอร์ คอล์โมนอย (WALL COLMONOY) 16.
ยี่ห้อจูนรอน (JUNRON) 17. ยี่ห้อโตโฮ เทคโนโลยี (TOHO TECHNOLOGY)รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการให้คาปรึกษา แนะนา ติดตั้ง ซ่อมแซม เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องอุปกรณ์
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัด การเจาะการเชื่อม การประสานโลหะ ทองแดง ทองเหลือง การอัด การขึ้นรูปชิ้นงาน
ซึ่งใช้ในภาคอุ ตสาหกรรมยานพาหนะและอุ ปกรณ์ข นส่ง อุตสาหกรรมเครื่องจัก รและโลหะภัณฑ์อุ ตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ที่บริษัทเป็นผู้ค้าปลีก โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงาน
สาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 98/2 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองไม้แดง อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

58.

1755301597

บริ ษั ท บริ ด จสโตน ไทร์
แมนู แ ฟคเจอริ่ ง (ประเทศ

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (6) การทากิจการบริการทางบัญชี ให้แก่บริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่ม บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ ให้แก่บริษัทใน
เครือและบริษัทในกลุ่ม ดังนี้ 1. ให้เช่าที่ดิน และอาคารสานักงานบางส่วน พร้อมทั้งสาธารณูปโภคของโฉนดเลขที่ 19163 เลขที่ดิน
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268 หน้าสารวจ 597 และโฉนดเลขที่ 59939 เลขที่ดิน 81 หน้าสารวจ 271 ตั้งอยู่เลขที่ 700/622 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านเก่า อาเภอพาน
ทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ 2. ให้คาปรึกษาแนะนา และบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม
ด้านธุรการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดซื้อ ด้านการวางแผนการผลิต ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง ด้านการซ่อมบารุง
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยางรถยนต์และระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน

59.

1755802537

บริ ษั ท สแกนเนี ย สยาม
จากัด

สวีเดน

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการให้เช่า หรือให้เช่าช่วงอาคาร พร้อมเครื่องจักร เครื่องกลเครื่องมือ และอุปกรณ์ สาหรับใช้ในการ
ประกอบธุรกิจบริการบารุงรักษา และซ่อมแซม รถบรรทุก รถโดยสารยานพาหนะ และเครื่องยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''SCANIA''
แก่ บริษัท สแกนสยามบริการ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ สาหรับใช้เป็นสานักงาน โรงซ่อม และอาคารเก็บสินค้า ตั้งอยู่ ณ เลขที่
ต่อไปนี้ 1. เลขที่ 87 หมู่ที่ 1 ถนนลาปาง-เชียงใหม่ ตาบลไชยสถาน อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2. เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 1 ถนน
พหลโยธิน ตาบลแม่ท้อ อาเภอเมือ งตาก จั งหวัดตาก 3. เลขที่ 52 หมู่ที่ 14 ตาบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่า จั งหวัดสงขลา
4. เลขที่ 89 หมู่ที่ 11 ตาบลท่าพระ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 5. เลขที่ 189 หมู่ที่ 7 ตาบลทับกวาง อาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 6. เลขที่ 223/4 หมู่ที่ 8 ถนนสุขาภิบาล 8 ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 7. เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตาบลหัว
เตย อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8. เลขที่ 7/14 หมู่ที่ 6 ตาบลท่าข้าม อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

60.

17-550-0094-5

บริ ษั ท คาทู น นาที (ไทย
แลนด์) จากัด

สิงคโปร์

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการออกแบบ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร และดาเนินการก่อสร้างอาคาร
สาหรับเก็บสินค้า (Silo) รวมทั้งจัดหา ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ในอาคารเก็บสินค้าดังกล่าว ให้แก่
บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอส์ จากัด ตามสัญญาเลขที่ 031/49 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549

61.

ต/17/3-157/2545

บริษัท เซ็นติฟอร์ส (ประเทศ
ไทย) จากัด

สิงคโปร์

บัญชีสาม (11) การทากิจการนายหน้าหรือตัวแทนจัดหาเครื่องสาหรับการทดสอบและควบคุมเครื่อ งจัก รในขบวนการผลิตข อง
อุตสาหกรรมทุกประเภท ยี่ห้อ ''โฟทช์'' (Votsch) รวมถึงอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ของตัวเครื่องดังกล่าว บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจ
บริการหลังการขายและดูแลรักษาซ่อมบารุง ปรับเปลี่ยนยกเครื่องใหม่ สาหรับเครื่องทดสอบและควบคุมเครื่องจักรในขบวนการผลิต
ของอุตสาหกรรมทุกประเภทยี่ห้อ ''โฟทช์'' (Votsch) อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ของตัวเครื่องดังกล่าวรวมถึงให้คาปรึกษาแนะนาและ
ฝึกอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เฉพาะที่สานักงานใหญ่

62.

17-548-0183-9

บริ ษั ท เอ็ นที ทู ล (ไทย

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการ 1. ให้เช่าเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตหัวจับเครื่องมือ (TOOL) สาหรับเครื่องมือกลและหัวจับยึด
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แลนด์) จากัด

เครื่องมือ (COLLETS) ให้แก่ เอ็นที ทูล คอร์ปอร์เรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ประเทศญี่ปุ่น 2.รับจ้างซ่อมหัวจับเครื่องมือ (TOOL)
สาหรับเครื่องมือกล และหัวจับยึดเครื่องมือ (COLLETS) ยี่ห้อ NT TOOL ที่จาหน่ายโดยบริษัทและ เอ็นที ทูล คอร์ปอร์เรชั่น ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือโดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮ-เทค ตาบลบ้านโพ อาเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. รับจ้างผลิตหัวจับเครื่องมือ (TOOL) สาหรับเครื่องมือกล และหัวจับยึดเครื่องมือ (COLLETS) ยี่ห้อ
NT TOOL ให้แก่ เอ็นที ทูล คอร์ปอร์เรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ประเทศญี่ปุ่น

63.

17-548-0176-6

บริษัท พีทีเอส ทูล (ประเทศ
ไทย) จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการลับหรือทาให้คม ซึ่งอุปกรณ์ในเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัด เจาะ หรือ
ปาดชิ้นงานซึ่งใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าว โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ เลขที่
700/232 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตาบลบ้านเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

64.

1755603003

บริษัท ทีโรลิท ไทย ไดมอนด์
จากัด

สวิซ

การทาธุรกิจให้บริการแก่บริษัทในเครือ และบริษัทคู่ค้า จานวน 1 ราย คือ ทีโรลิทชไลฟมิทเทลเวอรคเค สวารอฟสกี เค.จี. ประเทศ
สาธารณรัฐออสเตรีย ดังนี้ บัญชีสาม (11) การทากิจ การตัวแทนในการรับคาสั่งซื้อ ออกเอกสารต่างๆ ติดต่อประสานงาน และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าประเภทใบตัดเพชร และเครื่องจักร เครื่องมือ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สาหรับงานตัด ขัด เคลือบ เจาะ
และเจียร สาหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ''Tyrolit'' และ ''Diamond Products'' บัญชีสาม (21) การทา
ธุรกิจบริการบริหารจัดการด้านการให้บริการหลังการขาย โดยการรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมสินค้าดังกล่าวข้างต้น

65.

ต/17/3-186/2545

บริ ษั ท เฟรเซอร์ ไดฟวิ่ ง
(ไทย) จากัด

อังกฤษ

การทาธุรกิจบริการทางวิศวกรรมเพื่อการก่อสร้างติดตั้ง สารวจตรวจสอบและให้คาปรึกษางานโครงการหรืองานวิศวกรรมทางน้าทุก
ประเภททั้งงานบนผิวน้าและใต้น้า ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม น้ามัน และก๊าซธรรมชาติในทะเล บัญชีสาม (21) การ
ทาธุรกิจบริก ารซ่อมแซม บารุงรักษางานโครงการหรืองานวิศวกรรมทางน้าทุกประเภททั้งงานบนผิวน้าและใต้น้า รวมถึงเครื่องจักร
เครื่องยนต์ อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว และให้บริการฝึกอบรมเพื่อการดาเนินงานดังกล่าว รวมทั้งงานการแพทย์ที่
เกี่ยวเนื่องกับการประดาน้า ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม น้ามัน และก๊าซธรรมชาติในทะเล

66.

ต/17/3-62/2548

บริ ษั ท คั น พั ต ซึ (ประเทศ
ไทย) จากัด

ญี่ปุ่น

การค้าส่งเครื่องจักรและแม่พิมพ์สาหรับการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์ การทาธุรกิจบริการซ่อมบารุงเครื่องจักรและแม่พิมพ์สาหรับการ
ผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่ง ณ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 700/480 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที่ 4 ตาบล
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67.

ต/17/3-94/2546

บริษัท พรีเมียร์ เมนูแฟคเจอ
ริ่ ง ซั พ พ อ ร์ ท เ ซ อ ร์ วิ ส
(ประเทศไทย) จากัด

เยอรมัน

บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการซ่อมแซมและบารุงรักษาแบบเฉพาะทางแก่เครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ การซ่อมบารุงโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ การฝึกอบรมและวิเคราะห์ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการพ่นสีใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ การสนับสนุนและช่วยเหลือในกระบวนการผลิตรถยนต์ การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์และ
กระบวนวิศวกรรมการผลิตรถยนต์ และการจัดการ ให้แก่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนซึ่งทาสี
และพ่นสี รวมทั้งให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบริการดังกล่าวข้างต้น

68.

ต/17/3-108/2548

บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอ
ริ่ง (ประเทศไทย) จากัด

ญี่ปุ่น

บัญชีสาม (14) การค้าปลีกเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องตัด เครื่องขัดเจียร เครื่องวัดขนาด เครื่องส่งชิ้นงาน
เครื่องมือตัด เจาะ กลึง และอุปกรณ์จับยึด ยี่ห้อ ' 'นิชชิน'' รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว บัญชีสาม (21)
การทาธุรกิจบริการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา ฝึกอบรมให้คาแนะนาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ การควบคุมดูแล ปรับแต่งเครื่องจักร
อุตสาหกรรม เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องตัด เครื่องขัดเจียร เครื่องวัดขนาด เครื่องส่งชิ้นงาน เครื่องมือตัด เจาะ กลึง และอุปกรณ์จับ
ยึดยี่ห้อ ''นิชชิน'' รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว โดยมีศูนย์บริการ 1 แห่งคือ สานักงานใหญ่ของบริษัท
ตั้งอยู่เลขที่ 7/140 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
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บริษัท วิทแมน บัทเทนเฟลด์
(ประเทศไทย) จากัด

ออสเตรเลียน

บัญชีสาม (14) การค้าปลีกสินค้าประเภท 1. เครื่องจักรที่ใช้สาหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก ภายใต้ชื่อทางการค้า Battenfeld (ผลิตโดย วิ
ทแมน บัทเทนเฟลด์ จีเอ็มบีเอช ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย)
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการฉีด
ขึ้นรูปพลาสติก ภายใต้ชื่อทางการค้า Wittmann (ผลิตโดย วิทแมน คันสตอฟเกอร์เรท จีเอ็มบีเอช ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ประเทศ
สาธารณรัฐออสเตรีย) บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการซ่อมแซม และบารุงรักษาสินค้าประเภท 1. เครื่องจักรที่ใช้สาหรับฉีดขึ้นรูป
พลาสติก ภายใต้ชื่อทางการค้า Battenfeld (ผลิตโดย วิทแมน บัทเทนเฟลด์ จีเอ็มบีเอช ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ประเทศสาธารณรัฐ
ออสเตรี ย )
2.
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการฉี ด ขึ้ น รู ป พลาสติ ก ภายใต้ ชื่ อ ทางการค้ า Wittmann
(ผลิ ต โดย
วิทแมน คันสตอฟเกอร์เรท จีเอ็มบีเอช ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย)
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บทที่ 4 ธุรกิจให้คาปรึกษาและบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางกายภาพ
4.1 บทนา
ด้วยนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการยกระดับประเทศไทยให้พ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง”
หนึ่งในยุทธศาสตร์สาคัญคือการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นชาติการค้า โดยการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สินค้า และบริการที่ต้องการส่งออกย่อมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการ
ให้สูงขึ้นเพื่อทีจ่ ะได้รับการยอมรับจากตลาดโลก
ปัจจุบัน ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้า และบริการใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) มาตรฐาน
ระดับนานาชาติ (International Standard) เช่น Codex10 เป็นต้น (2) มาตรฐานระดับประเทศ
(National Standard) ทั้งมาตรฐานของฝั่งประเทศผู้นาเข้าและฝั่งประเทศผู้ส่งออก เช่น มาตรฐาน
อาหารและยา กาหนดโดย Food and Drugs Administration (FDA) ของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร กาหนดโดย สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
เป็นต้น และ (3) มาตรฐานของผู้นาเข้า (Private Standard) เป็นการกาหนดมาตรฐานโดยผู้ซื้อแต่ละ
ราย เช่น การกาหนดคุณลักษณะของสินค้า ความสดของสินค้าผักผลไม้ เป็นต้น ส่วนใหญ่มาตรฐาน
ของผู้นาเข้าจะเข้มงวดกว่ามาตรฐานในระดับนานาชาติและระดับประเทศ สาหรับผู้นาเข้าที่สามารถ
กาหนดมาตรฐานของตนเองได้ ส่ ว นใหญ่ มั ก เป็น บริ ษั ทที่ มี ส าขาหรื อ มี เครื อ ข่ า ยขนาดใหญ่ อาทิ
วอลมาร์ต (Walmart)11 เป็นต้น
อย่างไรก็ดี กลไกสาคัญอย่างหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ นั่นก็คือ การ
พัฒ นาบริ การ ทดสอบ และวิ เคราะห์ สิ นค้า ให้ รองรับ ต่อมาตรฐานใหม่ ๆ โดยอุตสาหกรรมแต่ล ะ
ประเภทก็จะมีการกาหนดมาตรฐานที่แตกต่างกัน ทั้ งมาตรฐานของสินค้าและมาตรฐานของระบบ
บริหารจัดการ แต่เนื่องจากอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐาน
ของสินค้านั้นมีต้นทุนสูง ธุรกิจส่วนมากไม่สามารถทดสอบมาตรฐานสินค้าของตนเองได้จึงจาเป็นต้อง
ใช้บริการทดสอบและวิเคราะห์จากบริษัทที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีศักยภาพ ฉะนั้น
ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์สินค้า เพื่อเพิ่มทางเลือกใน
การใช้บริการ อีกทั้งการแข่งขันจะช่วยให้ราคาค่าบริการในตลาดไม่สูงจนเกินไป นอกจากนี้ ภาครัฐควร

10

มาตรฐาน Codex เป็นมาตรฐานที่องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ให้การยอมรับตามความตกลงว่าด้วย
อุปสรรคเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barrier to Trade: TBT) และความตกลงว่าด้วยการบังคับมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measure: SPS)
11
วอลมาร์ต เป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่สญ
ั ชาติอเมริกันที่มีสาขามากถึง 11,000 สาขา ใน 28 ประเทศทั่วโลก

ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความหลากหลายของบริ ก ารในธุ ร กิ จ บริ ก ารทดสอบและวิ เ คราะห์ สิ น ค้ า เพื่ อ ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในแต่ละอุตสาหกรรมอีกด้วย
การศึกษาในบทนี้จะแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย ขอบเขตตลาด โครงสร้างตลาด
และการแข่งขัน สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย แนวโน้มการประกอบธุรกิจของ
ต่างชาติ การกากับดูแลในต่างประเทศ และบทสรุปและข้อเสนอแนะ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

4.2 ขอบเขตตลาด
ธุรกิจให้คาปรึกษาและบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางกายภาพ หากพิจารณาตามการจัด
ประเภทธุรกิจของนิติบุคคลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี พ.ศ. 2552 จะตรงกับ TSIC 71201 การ
ทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการ
ทดสอบ วิเคราะห์และออกใบรับรองผลปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ เคมี หรือชีวภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ตัวอย่างเช่น การทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ และคุณสมบัติการใช้งานของวัส ดุต่างๆ การทดสอบ
องค์ประกอบและความบริสุทธิ์ของแร่ การทดสอบวิเคราะห์ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในภาคเกษตรและ
อาหาร การทดสอบและควบคุมด้านสัตวแพทย์ในการผลิตอาหารสัตว์ การทดสอบและการวัดเครื่องชี้
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการทดสอบภายใต้รหัสธุรกิจข้างต้นนั้นครอบคลุมกลุ่ม
สินค้าที่หลากหลาย
งานศึกษาวิจัยฉบับนี้ ทางคณะผู้วิจัยจะเลือกศึกษาบริการทดสอบและวิเคราะห์สินค้าเฉพาะ
กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก สินค้าเกษตรและอาหารเป็นสินค้า
ส่งออกที่สาคัญของประเทศไทย จากข้อมูลการส่งออกสินค้าของไทยในปี พ.ศ. 2560 พบว่า สัดส่วน
ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 10 และร้อยละ 7
ตามลาดับ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนการส่งออกเป็นอันดับสองและสาม รองจากกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม ดังรูปด้านล่าง
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รูปที่ 4.1 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทย ปี พ.ศ. 2560

ที่มา: ประมวลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ประการที่สอง สินค้าเกษตรและอาหารนับวันจะต้องเผชิญกับมาตรฐานด้านต่างๆ มากขึ้น
จากเดิมที่มีเพียงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Sanitary and Phytosanitary
Measures) แต่ปัจจุบันผู้ส่งออกกลับต้องเผชิญกับมาตรฐานที่มีความละเอียดและซับซ้อน โดยเฉพาะ
มาตรฐานในกลุ่มของ Private Food Standards ซึ่งจุดประสงค์ของมาตรฐานเหล่านี้ นอกจากมุ่งเน้น
เรื่องความปลอดภัยของอาหารแล้ว ยังครอบคลุมประเด็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและแรงงานด้วย ซึ่งไม่
เพี ย งแต่ เ ป็ น การก าหนดคุ ณ ภาพมาตรฐานของสิ น ค้ า แต่ ยั ง รวมไปถึ ง การก าหนดมาตรฐานใน
กระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน BRC12 มาตรฐาน IFS13 เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบการ
ควบคุ ม คุณ ภาพและมาตรฐานในปั จ จุ บั น ยัง ให้ ค วามส าคั ญ กับ กระบวนการตรวจสอบย้ อ นกลั บ
(Traceability) ถึงแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้ารวมไปถึงวัตถุดิบ ซึ่งมีนัยสาคัญอย่างยิ่งต่อห่วงโซ่
การผลิ ตที่ต้องพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานให้ ส ามารถรองรับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับได้
ดังนั้ น ธุรกิจ บริการการทดสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมีและชีว ภาพ จึงเป็น
บริการที่มีความสาคัญยิ่ง
การศึกษาธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างการตลาดว่ามีผู้ให้บริการในประเทศมาก
น้อยเพียงใด เพียงพอหรือตอบสนองต่อความต้องการได้หรือไม่ และหากมีการเปิดเสรีด้านการลงทุนให้
12

มาตรฐาน BRC คือ มาตรฐานสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษสาหรับผู้ผลิตอาหาร คือ หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งถูก
พัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium) เป็นมาตรฐานสมัครใจ ซึ่งไม่มีผล
ทางกฎหมาย แต่เป็นข้อกาหนดที่ห้างค้าปลีกในประเทศอังกฤษและสหภาพยุโรปบางประเทศกาหนดให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหาร
ต้องทาก่อนส่งสินค้าเข้าไปจาหน่าย
13
มาตรฐาน IFS คือ มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศสาหรับการผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งถูกประกาศใช้
เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยผู้ค้าปลีกแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและผู้ค้าปลีก-ค้าส่งแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นมาตรฐานสมัครใจ ซึ่งไม่มี
ผลทางกฎหมาย แต่เป็นข้อกาหนดที่ห้างค้าปลีกในเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหภาพยุโรปบางประเทศกาหนดให้ ผู้ประกอบการผลิตสินค้า
อาหารต้องทาก่อนส่งสินค้าเข้าไปจาหน่าย
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บริษัทต่างชาติเข้ามาดาเนินการจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้ใช้บริการหรือส่ง ผลกระทบภายนอกต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารมากน้อยเพียงใด

4.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
4.3.1 โครงสร้างตลาด
จากการสืบค้นข้อมูลบนฐานข้อมูลของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) พบว่า ในกลุ่ม
ธุรกิจการทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 50 รายแรกที่มีรายได้
สูงสุดในปี 2559 สามารถคัดเลือกเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการตรวจสอบรับรองและทดสอบวิเคราะห์สินค้า
เกษตรและอาหารออกมาได้ทั้งหมด 20 รายแรก ซึ่งเป็นกลุ่มที่คณะผู้วิจัยเลือกศึกษา โดยทุนจด
ทะเบียนรวมของ 20 บริษัทมีมูลค่าประมาณ 329 ล้านบาท และมีมูลค่ารายได้รวมในปี พ.ศ. 2559
ประมาณ 5,410.52 ล้านบาท เมื่อพิจารณาสัญชาติของทั้ง 20 บริษัท พบว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทยทาง
นิตินัย 16 บริษัท และเป็นบริษัทต่างชาติ 4 บริษัท ได้แก่
1) บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด ผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็น
สัญชาติออสเตรเลียน
2) บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ผู้ถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 เป็นสัญชาติอเมริกัน
3) บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็น
สัญชาติสิงคโปร์
4) บริษัท เอสเอไอ โกลเบิ้ล (ประเทศไทย) จากัด ผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นสัญชาติอังกฤษ
ทั้งสี่บริษัทนี้สามารถเข้ามาลงทุนโดยถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งได้ เนื่องจากขอรับการส่งเสริมจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด และ
บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (บริษัทในเครือเอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป) ได้รับบัตรส่งเสริม
ส าหรั บ บริ การทดสอบด้ านอาหาร สิ่ ง แวดล้ อ มและด้า นอื่ นๆ ประเภทกิจ การบริ การทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ ส่วนบริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส ได้รับบัตรส่งเสริม
ประเภทกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ 16 บริษัทสัญชาติไทย หาก
พิจารณาในทางปฏิบัติบางรายอาจเข้าข่ายการเป็นบริษัทต่างชาติทางพฤตินัยซึ่งจะอธิบายในส่วนถัดไป
ทั้ง นี้ รายละเอีย ดของโครงสร้ า งการถื อหุ้ น และสั ญ ชาติ ของ 20 บริ ษั ท จะอยู่ใ นตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 โครงสร้างการถือหุ้นของธุรกิจบริการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรก เรียงลาดับตามรายได้ปี พ.ศ. 2559
ลาดับ

บริษัท
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จากัด

ประเภทธุรกิจ
การทดสอบและวิเคราะห์ทาง
เทคนิคอื่น การควบคุมแมลง
และศัตรูพืช

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(สัดส่วน%)
ไทย 51%
สวิส 49%

1

บริษัท บูโร เวอริทัส
(ประเทศไทย) จากัด

บริการตรวจสอบและทดสอบ
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์และ
รับรองคุณภาพ

ไทย 51%
ฝรั่งเศส 49%

2

3

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบ
ทาโกร จากัด

บริการทดสอบตัวอย่างอาหาร
สัตว์ วัตถุดิบ วิเคราะห์เชื้อ
ปนเปื้อนและสารตกค้าง

ไทย 100%

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
(สัดส่วน%)
บริษัท เอสจีเอส โฮลดิ้ง
(ประเทศไทย) จากัด
50.9985% (ไทย 51% สวิส
49%)
เอสจีเอส เอสเอ 48.9990%
(สวิส)

บริษัท วีพพี ีดับเบิลยู
บิซิเนสส์คอนซัลแทนต์ส
จากัด 50.9975% (ไทย
100%)
บริษัท บูโร เวอริทัส เอส.เอ.
จากัด 49% (ฝรั่งเศส)
นาย วรชัย พิจารณ์จิตร
0.0025%
บริษัท เบทาโกร จากัด
(มหาชน) 99.9994%
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สัญชาติของ
บริษัท

สวิส
(สัดส่วนที่
แท้จริง ไทย
26.01% สวิส
73.99%)

ไทย

ไทย

สัดส่วนกรรมการ
ไทยต่อกรรมการ
ต่างชาติ

อานาจกรรมการ

5:2

นายจิโ รจ ณ นคร และนายมัลคัม เจมส์ รีด หรือ
นางสาวตั น เคี ย ว เพี ย ง ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั บ
นางสาวอั จฉรา อดุลย์พิจิตร หรือนางสาวผันธนา
ปรี ช าเลิ ศ ศิ ล ป์ รวมเป็ น สามคนและประทั บ ตรา
ส าคั ญ ของบริ ษั ท หรื อ นายจิ โ รจ ณ นคร หรื อ
นางสาววันดี แหละยุหีม หรือนายมนตรี ตั้งเติมสิริ
กุล ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวอัจฉรา อดุลย์พิจิตร
หรือนางสาวผันธนา ปรีชาเลิศศิลป์ รวมเป็นสองคน
และประทับตราสาคัญของบริษัท

4:1

นายเซิร์จ แอนโตนินี หรือนายอุดมเดช คงทวีเลิ ศ
กรรมการผู้จั ดการ คนใดคนหนึ่งลงลายมื อ ชื่อ ใน
เอกสารทุกประเภท ส่วนนายอุดมศักดิ์ สุวรรณศรัญ
ยู หรือ นายอภิชา คงไสยะ มีอ านาจลงลายมือ ชื่อ
เฉพาะเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร
และกรมสรรพากร

7:0

กรรมการสองคนลงลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตรา
สาคัญของบริษัท

ลาดับ

4

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอแอลเอส แลบอรา
ทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย)
จากัด

โครงการวิจัยต่างๆ รวมถึง
บริการทดสอบตัวอย่างอาหาร
และตัวอย่างฟาร์ม
การทดสอบและวิเคราะห์การ
ปฏิบัติการทางกายภาพและ
เคมี

บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศ
ไทย) จากัด
5

ออสเตรเลียน
99.99%

บริการตรวจสอบคุณภาพ
ไทย 50.32%
สินค้า การตรวจสอบคุณภาพ จีน 49.68%
ผลิตภัณฑ์เกษตร การตรวจ
ข้าว การตรวจชิ้นมันสาปะหลัง

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิ
บริการตรวจสอบระบบการ
ฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด จัดการและผลิตภัณฑ์และ
รับรองคุณภาพ
6

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

ไทย 51%
ฝรั่งเศส 49%

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
(สัดส่วน%)

บริษัท ออสเตรเลียน แลบอ
ราทอรี เซอร์วิสซิส พีทีวาย
ลิมิเต็ด 99.9983%
(ออสเตรเลียน)
บริษัท ไชน่า เซอร์ติฟิเคชั่น
แอนด์ อินสเปคชั่น (กรุ๊ป)
จากัด 49.68% (จีน)

บริษัท วีพพี ีดับเบิลยู
บิซิเนสส์คอนซัลแทนต์ส
จากัด 50.98% (ไทย
100%)
บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น
โฮลดิ้ง เอส.เอ. 49%
(ฝรั่งเศส)
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สัญชาติของ
บริษัท

ออสเตรเลียน

สัดส่วนกรรมการ
ไทยต่อกรรมการ
ต่างชาติ

1:1

ไทย

5:5

ฝรั่งเศส
(โดยสัดส่วน
ของกรรมการ
บริษัท)

1:3

อานาจกรรมการ

กรรมการหนึ่ ง คนลงลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตรา
สาคัญของบริษัท

นายสุชัย วีระเมธีกุล หรือ นายบุญนา บุญนาทรัพย์
หรือ นายธฤต โอภาสวงศ์ หรือ นายชูชัย โอภาส
วงศ์ ลงลายมือ ชื่อ ร่วมกับ นายเจิ้ ง เชิง หรือ นาย
เจียง หย่ง หรือ นายเจิ้ง กั๋ว เซีย ว หรือ นายหลิว
จุนหมิน หรือ นายเป๋ า เฟิ๋ง รวมเป็ นสองคน และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

ลาดับ

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท โคเทคนา
อินสเปคชั่น (ประเทศไทย)
จากัด

ให้บริการตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้า บริการด้านการ
ตรวจสอบสินค้าส่งออกและ
สินค้านาเข้า เช่น สินค้าด้าน
การเกษตรกรรม เช่น ข้าว
ข้าวโพด เป็นต้น สินค้าอุปโภค
บริโภค เช่น อาหารกระป๋อง
เป็นต้น

7

8

บริษัท อินเตอร์เทค
อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิ
เคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศ
ไทย) จากัด

9

ให้บริการอบรมเกีย่ วกับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม บริการ
ตรวจสอบทางด้านวิศวกรรม
รับรองระบบด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร
ตรวจสอบและรับรองระบบ
และรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(GAP) การจัดการความ
ปลอดภัยอาหาร (FSMS) เป็น
ต้น

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
(สัดส่วน%)

ไทย
50.9975%
สวิส
49.0000%
สิงคโปร์
0.0025%

บริษัท โคเทคนา โฮลดิ้ง
(ประเทศไทย) จากัด
50.9975% (ไทย 51% สวิส
48% สิงคโปร์ 1%)
โคเทคนา อินสเปคชั่น เอส
เอ (Cotecna Inspection
SA) 49% (สวิส)
โคเทคนา สิงคโปร์ พีทีอี.
แอลทีดี (Cotecna
Singapore Pte. Ltd.)
0.0025% (สิงคโปร์)
อเมริกัน
อินเตอร์เทค เทคนิคัล
99.9990%
เซอร์วิสเซส อิงค์
ไทย 0.0010% 99.9980% (อเมริกัน )

ไทย
51.0001%
ฮ่องกง
48.9999%

นาย โอม อัมรามร
51.0001%
บริษัท ทูฟ เอเชีย แปซิฟกิ
จากัด 48.9989% (ฮ่องกง)
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สัญชาติของ
บริษัท

สัดส่วนกรรมการ
ไทยต่อกรรมการ
ต่างชาติ

อานาจกรรมการ
กรรมการสองคนลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

สวิส
(สัดส่วนที่
แท้จริง ไทย
26%
ต่างชาติ 74%)

1:2

กรรมการสองคนลงลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตรา
สาคัญของบริษัท
อเมริกัน

เยอรมัน
(อานาจ
กรรมการลง
ลายมือชื่อ)

4:1

2:1

นายศรีนิวาส เรดดี้ วินทา หรือ นายราล์ฟ กึนเทอร์
ยุง ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัทใน
เอกสารทุกชนิด

ลาดับ

10

บริษัท
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการ
และวิจยั ทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จากัด
บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จากัด

11

12

13

14

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

ให้บริการวิจยั และตรวจ
ไทย 100%
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ การเกษตร อาหาร
และยา
ประกอบกิจการให้บริการ
ไทย 51%
ห้องปฏิบัติการ ทดลอง วิจัย
มาเลเซีย 49%
เพื่อตรวจสอบมลภาวะต่างๆ
รวมถึงบริการทดสอบรับรองใน
หลายสินค้า

บริษัท ตรวจสอบสินค้า
สากล จากัด

ให้บริการตรวจสอบวิเคราะห์
พืชผลทางการเกษตร รมยาฆ่า
แมลง
บริษัท อามานะฮ์ซุปเปอร์ริน ประกอบกิจการรับจ้างตรวจ
เทนเด๊นส์คอร์ปอเรชั่น จากัด ข้าว

ไทย 100%

บริษัท คอนโทรล ยูเนีย่ น
(ประเทศไทย) จากัด

บริการตรวจสอบสภาพและ
ปริมาณของสินค้าพืชผลเพื่อ
รายงานผลให้ลูกค้า บริการอบ
ยาแก่สินค้าพืชผลเพื่อฆ่าและ
ป้องกันศัตรูพืชที่เป็นอันตราย
ต่อสินค้า

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
(สัดส่วน%)
บริษัท โรงพยาบาล
ลาดพร้าว จากัด (มหาชน)
97.1395%
บริษัท ราวด์ เทเบิ้ล จากัด
50.9967% (ไทย 100%)
เอฟ.ดับเบิลยู. กัม โฮลดิ้ง
(มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี
49% (มาเลเซีย)

สัญชาติของ
บริษัท

สัดส่วนกรรมการ
ไทยต่อกรรมการ
ต่างชาติ

ไทย

5:0

ไทย

3:2

อานาจกรรมการ
นายวิรัตน์ วงศ์แสงนาค, นางสุวรรณา จารุนุช, นาย
ชิ น ดนั ย ไชยยอง, นายอั ง กู ร ฉั น ทนาวานิ ช
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือ ชื่อ ร่ว มกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
กรรมการหนึ่ ง คนลงลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตรา
สาคัญของบริษัท

นาย เสถียร วิกสิตพงศ์
17.15%

ไทย

7:0

กรรมการสองนายลงลายมือชื่อร่วมกันแทนบริษัทได้
แต่ต้องประทับตราสาคัญของบริษัทด้วย

ไทย 100%

นาย พงศ์ศักดิ์ สาโรวาท
49.50%

ไทย

1:0

กรรมการหนึ่ ง คนลงลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตรา
สาคัญของบริษัท

ไทย 51%
ดัช
48.9984%
เบลเยียน
0.0014%

นาย สมศักดิ์ กิจธนวุฒิ
51.0000%
ซี ยู พี เอช โฮลดิ้งค์ บี.วี.
48.9914% (ดัช)
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กรรมการหนึ่ ง คนลงลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตรา
สาคัญของบริษัท
ไทย

2:1

ลาดับ

บริษัท
บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จากัด

ประเภทธุรกิจ
บริการตรวจสอบและวิเคราะห์
ทางเทคนิค

15

บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์
จากัด

ให้บริการในการตรวจประเมิน
และให้การรับรองผลระบบ
ISO

16

บริษัท เค.พี.เอส. ตรวจสอบ
จากัด
17

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและ
รมยาสินค้า

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
(สัดส่วน%)

บริษัท เอแอลเอส เทคนิเคม
(ประเทศสิงคโปร์) จากัด
99.9998% (สิงคโปร์)
บริษัท ออสเตรเลียน แลบอ
ราทอรี เซอร์วิสซิส พีทีวาย
ลิมิเต็ด 0.0001%
(ออสเตรเลียน)
เอแอลเอส ลิมิเต็ด
0.0001% (ออสเตรเลียน)
ไทย 52%
บริษัท เอเจเอ เทรนนิ่ง
หมู่เกาะ
(ประเทศไทย) จากัด 48%
เวอร์จิน
(ไทย 51.0203% และ
(อังกฤษ) 47% อังกฤษ 48.9796%)
อังกฤษ 1%
เอเจเอ รีจีสตร้าส์ (บีวีไอ) ไอ
เอ็นซี 47% (หมู่เกาะ
เวอร์จิน (อังกฤษ))
ไทย 100%
นาย พัฒนา ไวยวรรณะ
50%
นาย ภาณุ ไวยวรรณะ 25%
นาง มลฑาทิพย์ ไวยวรรณะ
25%

สัญชาติของ
บริษัท

สัดส่วนกรรมการ
ไทยต่อกรรมการ
ต่างชาติ

สิงคโปร์
99.9998%
ออสเตรเลียน
0.0002%
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อานาจกรรมการ
นายเยา ไคเวิน หรือ นายทิโมที เจมส์ คิลมิสเตอร์
ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท

สิงคโปร์

อังกฤษ
(สัดส่วนที่
แท้จริง ไทย
28.49%
ต่างชาติ
71.51%)

0:2

กรรมก า รคนใดคนห นึ่ ง ลงลา ย มื อ ชื่ อ แ ละ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
1:1

กรรมการหนึ่ ง คน ลงลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตรา
สาคัญของบริษัท
ไทย

3:0

ลาดับ

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท โอมิค คอนซูเมอร์
โปรดัคส์ อินสเป็คชั่น แอนด์
เทสติ้ง จากัด

รับจ้างตรวจสอบคุณภาพและ
สุขอนามัยของเสื้อผ้าและสิ่ง
อุปโภค

18

บริษัท เอสเอไอ โกลเบิ้ล
(ประเทศไทย) จากัด
19

20

บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์
เนชั่นแนล อินสเปคชั่น
จากัด

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
(สัดส่วน%)

ไทย 51%
ญี่ปุ่น 49%

บริษัท โอมิค เทคนิแค็ล
เซอร์วิส จากัด 51% (ไทย
51% ญี่ปุ่น 49%)
บริษัท โอเวอร์ซีส์ เมอร์เชน
ไดร์ อินสเป็คชั่น จากัด
48.9983% (ญี่ปุ่น)
นาย มาซารุ โอโนะ
0.0017% (ญี่ปุ่น)
ให้บริการเกี่ยวกับการ
อังกฤษ
บริษัท เอสเอไอ โกลเบิ้ล
ตรวจสอบ การทดลองหรือการ 99.9933%
แอสชัวรันซ์ เซอร์วิสเซส ลิมิ
วิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ไทย 0.0033% เต็ด 99.9933% (อังกฤษ)
ออสเตรเลียน นาย โชต รัตนกังวานวงศ์
0.0033%
0.0033%
บริษัท อีเนอร์เทค
ออสเตรเลีย พีทีวาย ลิมิเต็ด
0.0033% (ออสเตรเลียน)
ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ ไทย 100%
นาย สันติ เล่ารุ่งโรจน์ 35%
สินค้า
นาย ธนัฐ เล่ารุ่งโรจน์
33.5%นาง สมศรี เล่า
รุ่งโรจน์ 27.5%

ที่มา: ประมวลจาก บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

84

สัญชาติของ
บริษัท

ญี่ปุ่น
(สัดส่วนที่
แท้จริง ไทย
26.01% ญี่ปุ่น
73.99%)

สัดส่วนกรรมการ
ไทยต่อกรรมการ
ต่างชาติ

1:4

อานาจกรรมการ
นาย โตชิคาซึ นิชิชิตะ ลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของบริษัทในเอกสารทุกชนิดทุกประเภทและ
ให้ นายสมมารถ ผดุ ง ไชย ลงลายมื อ ชื่ อ และ
ประทั บ ตราส าคั ญ ของบริ ษั ท เฉพาะในเอกสาร
เกี่ยวกับคาขอรับใบอนุญาตทางานและวีซ่า และคา
ขอเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตทางานและวีซ่า

กรรมการสองคนลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
อังกฤษ

2:3

กรร มก ารสอ งคนลงลา ยมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และ
ประทับตรา สาคัญของบริษัท
ไทย

5:0

ผู้ประกอบการจานวนหนึ่งมีสัญชาติไทยโดยนิตินัยหากแต่เป็นบริษัทต่างชาติในเชิงพฤตินั ย
เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการทางพฤตินัยจากตัวแปรสามตัว ได้แก่ สัดส่วนกรรมการไทยต่อกรรมการ
ต่างชาติ สัญชาติของกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท และรูปแบบการถือหุ้นทางอ้อมของผู้ถือ
หุ้นต่างชาติ จากการศึกษารายละเอียดข้อมู ลของแต่ละบริษัท พบว่ามีบริษัทสัญชาติไทย 6 รายที่เข้า
ข่ายการเป็นบริษัทต่างด้าวทางพฤตินัย ได้แก่
(1) บริ ษั ท บู โ ร เวอริ ทัส เซอทิ ฟิเ คชั่ น (ประเทศไทย) จ ากั ด เนื่อ งจากมี กรรมการไทยต่ อ
กรรมการต่างชาติในสัดส่วน 1:3
(2) บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จากัด เนื่องจากกรรมการที่เป็นคนต่างชาติมีอานาจในการ
ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัทในเอกสารทุกชนิด
(3) บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งมีจานวนกรรมการไทยต่อกรรมการ
ต่างชาติในสัดส่วน 1:2 นอกจากนี้แล้ว เมื่อพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว พบผู้ถือหุ้น
ใหญ่ คือ บริษัท โคเทคนา โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย ถือหุ้ นประมาณร้อยละ 51
ขณะที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติรายใหญ่ คือ บริษัท โคเทคนา อินเสปคชั่น เอสเอ สัญชาติสวิส ถือหุ้นโดยตรง
อยู่ร้อยละ 49
แต่หากพิจารณาการถือหุ้นชั้นที่สองพบว่า บริษัท โคเทคนา อินเสปคชั่น เอสเอ สัญชาติสวิส
ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท โคเทคนา โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) อีกร้อยละ 49 ตามรูปที่ 4.2 ซึ่งหากนับรวม
การถือหุ้ น ทางตรงและทางอ้อมแล้ ว บริษัท โคเทคนา อินเสปคชั่น เอสเอ สัญชาติส วิส จะถือหุ้ น
ประมาณร้ อยละ 74 ซึ่งมาจากการถือหุ้ นโดยตรงร้อยละ 49 และถือผ่านบริษัท โคเทคนา โฮลดิ้ง
(ประเทศไทย) จากัด ประมาณร้อยละ และบริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จากัด จะเหลือ
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคนไทยเพียงร้อยละ 26 ดังนั้น แม้ว่าบริษัทดังกล่าวนั้นจะถูกมองตามกฎหมายว่า
เป็นบริษัทสัญชาติไทย แต่ผู้ที่มีอานาจในการบริหารและผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทดังกล่าวที่แท้จริงน่าจะ
เป็นบริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น เอสเอ สัญชาติสวิส
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รูปที่ 4.2 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จากัด

หมายเหตุ: กล่องทึบ แสดงถึง การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ที่มา: ประมวลจาก บริษัท บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

(4) บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จากัด มีผู้ถือหุ้นหลัก คือ บริษัท เอเจเอ เทรนนิ่ง (ประเทศไทย)
จากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทสัญชาติไทย ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 48 และมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ ประกอบด้วย นิติ
บุคคลสั ญชาติอังกฤษ ซึ่งก็คือ เอเจเอ รีจีส ตร้าส์ (บีวีไอ) ไอเอ็นซี ร้อยละ 47 และบุคคลธรรมดา
สัญชาติอังกฤษ ชื่อนายทิโมที ดิ๊กสัน อีกร้อยละ 1 รวมสัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติอยู่ที่ร้อยละ 48
แต่เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นชั้นที่สอง พบว่า บริษัท เอเจเอ เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) มี
นายทิโมที ดิ๊กสัน ถือหุ้นทางอ้อมอยู่ร้อยละ 48.9796 และคาดว่านายทิโมที ดิ๊กสัน เป็นเจ้าของบริษัท
เอเจเอ รีจีสตร้าส์ (บีวีไอ) ไอเอ็นซีเช่นกัน ฉะนั้น หากนับรวมหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยนายทิโมที ดิ๊กสัน และ
บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ (บีวีไอ) ไอเอ็นซี ทั้งทางตรงและทางอ้อมจะรวมเป็นร้อยละ 71.51 (จากการ
ถือหุ้นตรงโดยบริษัท อังกฤษ เอเจเอ รีจีสตร้าส์ (บีวีไอ) ไอเอ็นซี ร้อยละ 47 และนายทิโมที ดิ๊กสัน ร้อย
ละ 1 บวกกับการถือหุ้นอ้อมของนายทิโมที ดิ๊กสัน ผ่านเอเจเอ เทรนนิ่ง อีกร้อยละ 23.51) ตามรูปที่
4.3 ดังนั้น บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จากัด จะเหลือสัดส่วนการถือหุ้นโดยคนไทยเพียงร้อยละ 28.49
สรุปได้ว่า แม้ว่าทางนิตินัยบริษัทเอเจเอ รีจีสตร้าส์ จะเป็นบริษัทสัญชาติไทย แต่ในทางพฤตินัยแล้วผู้ที่
มีอานาจในการบริหารและผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทดังกล่าวที่แท้จริงน่าจะเป็นของผู้ถือหุ้นสัญชาติอังกฤษ
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รูปที่ 4.3 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จากัด

หมายเหตุ: กล่องทึบ แสดงถึง การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ที่มา: ประมวลจาก บริษัท บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

(5) บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด มีผู้ถือหุ้นหลัก คือ บริษัท เอสจีเอส โฮลดิ้ง (ประเทศ
ไทย) จากัด ถือหุ้นร้อยละ 50.9985 ส่วนผู้ถือหุ้นไทยรายย่อย ได้แก่ นายจิโรจ ณ นคร นางสาวผันธนา
ปรีชาเลิศศิลป์ และนางสาวอัจฉรา อดุลย์พิจิตร หุ้นของทั้งสามท่านรวมเป็นร้อยละ 0.0015 ขณะที่ผู้
ถือหุ้นต่างชาติเป็นสัญชาติสวิสทั้งหมด ประกอบด้วย เอสจีเอส เอสเอ ร้อยละ 48.999 เอสจีเอส กรุ๊ป
แมนเนจเม้นท์ เอสเอ ร้อยละ 0.0005 และนายฌอง พอล บอนวิน ร้อยละ 0.0005
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการถือหุ้นชั้นที่สอง พบว่า บริษัท เอสจีเอส โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
จากัด ถูกถือหุ้นทางอ้อมโดยเอสจีเอส เอสเอ ประมาณร้อยละ 49 ฉะนั้น หากนับรวมการถือหุ้น
ทางตรงและทางอ้อมของเอสจีเอส เอสเอ แล้ว โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย)
จากัด จะเหลื อสั ดส่ว นการถือหุ้ น โดยคนไทยเพียงร้อยละ 26.01 และเป็นการถือหุ้ นโดยนักลงทุน
สัญชาติสวิสรวมร้อยละ 73.99 ตามรูปที่ 4.4 ดังนั้น แม้ว่าตามนิตินัยบริษัทถูกมองว่าเป็นบริษัทสัญชาติ
ไทย แต่ผู้ที่มีอานาจในการบริหารและผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทที่แท้จริงน่าจะเป็นเอสจีเอส เอสเอ สัญชาติ
สวิส
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รูปที่ 4.4 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด

หมายเหตุ: กล่องทึบ แสดงถึง การถือหุน้ โดยผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ที่มา: ประมวลจาก บริษัท บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

(6) บริษัท โอมิค คอนซูเมอร์ โปรดัคส์ อินสเป็คชั่น แอนด์ เทสติ้ง จากัด มีผู้ถือหุ้น ใหญ่ คือ
บริษัท โอมิค เทคนิแค็ล เซอร์วิส จากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 51 ส่วนที่เหลือเป็น
การถือหุ้นโดยนักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัท โอเวอร์ซีส์ เมอร์เชนไดร์ อินสเป็คชั่น จากัด ร้อยละ
48.9983 และนายมาซารุ โอโนะ ร้อยละ 0.0017
แต่เมื่อพิจารณาการถือหุ้นชั้นที่สอง พบว่า ลักษณะการถือหุ้นใน บริษัท โอมิค เทคนิแค็ล
เซอร์วิส จ ากัด คล้ายคลึงกับของโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โอมิค คอนซูเมอร์ โปรดัคส์ อินส
เป็คชั่น แอนด์ เทสติ้ง จากัด ซึ่งจะถูกถือหุ้นโดยบริษัท โอเวอร์ซีส์ เมอร์เชนไดร์ อินสเป็คชั่น จากัด
และนายมาซารุ โอโนะ รวมร้อยละ 49 ตามรูปที่ 4.5 ซึ่งหากนับรวมการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม
แล้ว บริษัท โอเวอร์ซีส์ เมอร์เชนไดร์ อินสเป็คชั่น จากัด จะถือหุ้นประมาณร้อยละ 74 ซึ่งมาจากการ
ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 49 และถือ หุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท โอมิค เทคนิแค็ล เซอร์วิส จากัด ประมาณ
ร้อยละ 25 ฉะนั้น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โอมิค คอนซูเมอร์ โปรดัคส์ อินสเป็คชั่น แอนด์ เท
สติ้ง จากัด จะเหลือสัดส่วนการถือหุ้นโดยคนไทยเพียงร้อยละ 26 เท่านั้น ดังนั้น แม้ว่าบริษัทดังกล่าว
จะถูกมองตามกฎหมายว่าเป็ นบริษัทสัญชาติไทย แต่ผู้ที่มีอานาจในการบริหารและผู้ ที่เป็นเจ้าของ
บริษัทดังกล่าวที่แท้จริงน่าจะเป็นบริษัท โอเวอร์ซีส์ เมอร์เชนไดร์ อินสเป็คชั่น จากัด สัญชาติญี่ปุ่น
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รูปที่ 4.5 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โอมิค คอนซูเมอร์ โปรดัคส์ อินสเป็คชั่น
แอนด์ เทสติ้ง จากัด

หมายเหตุ: กล่องทึบ แสดงถึง การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ที่มา: ประมวลจาก บริษัท บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทที่สันนิษฐานว่าจะเป็นบริษัทต่างชาติทางพฤตินัย ได้แก่ บริษัท ซี ซี ไอ ซี
(ประเทศไทย) จากัด ถึงแม้ว่าเมื่อพิจารณาตามปัจจัยทั้งสามตัวในการบริหารจัดการบริษัท อันได้แก่
สัดส่วนกรรมการไทยต่อต่างชาติ อานาจในการลงรายมือชื่อ และการถือหุ้นทางอ้อม จะพบว่าเป็น
บริษัทที่ควบคุมโดยบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หากแต่เมื่อพิจารณารายละเอียดสัดส่วนของการถือ
หุ้น พบว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท ไชน่า เซอร์ติฟิเคชั่น แอนด์ อินสเปคชั่น (กรุ๊ป) จากัด (สัญชาติ
จีน) ถือหุ้นร้อยละ 49.68 ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นไทยหลายรายรวมกันจะถือหุ้นข้างมากแต่เนื่องจากการถือ
หุ้นของฝ่ายไทยที่มีลักษณะกระจาย อาจทาให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติจีนที่เป็นผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ที่สุดรายเดียว
ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นกว่าร้อยละ 25 มีสิทธิในการยับยั้ง (Veto) การลงมติพิเศษของบริษัทได้14
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าอานาจของผู้ถือหุ้นต่างชาติจะมีมากกว่าอานาจของผู้ถือหุ้นคนไทย
โดยสรุ ป ปั จ จุ บั น ไทยมี ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จบริ การทดสอบสิ น ค้า เกษตรและอาหารทั้ งที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ จากการพิจารณาผู้ประกอบธุรกิจ 20 รายแรก พบว่า มีบริษัทที่มี
สัญชาติไทยแท้ ทั้งนิตินัยและพฤตินัยทั้งหมด 10 ราย เป็นต่างชาติทางนิตินัย 4 ราย และเป็นต่างชาติ
ทางพฤตินัย (เป็นไทยโดยนิตินัย แต่ในการบริหารจัดการบริษัทกลับเป็นของต่างชาติ) 6 ราย ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาสัดส่วนของส่วนแบ่งตลาดจาแนกตามสัญชาติของบริษัท จากข้อมูลรายได้ปี พ.ศ. 2559

14

สิทธิในการยับยั้ง (Veto) การลงมติพิเศษของบริษัทได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท การเพิ่มหรือลดทุน การเลิกบริษัทจากัด
การควบรวมบริษัท เป็นต้น สามารถทาได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25
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พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการต่างชาติทางพฤตินัยมีส่วนแบ่งตลาดมากสุดอยู่ที่ร้อยละ 55 รองลงมาเป็น
ผู้ประกอบการไทยประมาณร้อยละ 33 และกลุ่มผู้ประกอบการต่างชาติทางนิตินัยเป็นกลุ่มที่มีส่วนแบ่ง
ตลาดน้อยที่สุดร้อยละ 12 ดังรูปที่ 4.6
รูปที่ 4.6 ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร
จาแนกตามสัญชาติของบริษัท ปี พ.ศ. 2559

ที่มา: ประมวลจาก บริษัท บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

4.3.2 สภาพการแข่งขัน
จากการศึกษาผู้ประกอบธุรกิจบริการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร 20 รายแรกที่มีรายได้
สูงสุดปี พ.ศ. 2559 พบว่า รายได้รวมของกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 5,411 ล้านบาท
โดยส่วนแบ่งตลาดพิจารณาตามสัดส่วนรายได้ในปี พ.ศ. 2559 ตามรูปที่ 4.7 พบว่า ผู้เล่นรายใหญ่ใน
ตลาด คือ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด มีส่วนแบ่งตลาดมากถึงร้อยละ 41.19 โดยเป็นการ
ลงทุนจากกลุ่มเอสจีเอส สัญชาติสวิส ซึ่งจัดว่าเป็นผู้นาในกลุ่มธุรกิจบริการทดสอบรับรองที่มีสาขาการ
บริการในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนบริการของเอสจีเอสในไทยนั้นจะครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม
เช่น ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคค้าปลีก เป็นต้น ซึ่งบริการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเป็น
หนึ่งในบริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) ไม่เพียงแต่ให้บริการลูกค้าคนไทยเท่านั้น
แต่ยังเป็นฐานในการให้บริการลูกค้าในลาวและกัมพูชาอีกด้วย
ขณะที่อัน ดับ สอง คือ บริษัท บูโ รเวอริทัส (ประเทศไทย) และบริษัท บูโ ร เวอริทัส เซอทิ
ฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด (บริษัทในเครือ) ทั้งสองบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดรวมร้อยละ 16.52 น้อย
กว่าอันดับหนึ่งถึง 2.5 เท่า โดยกลุ่มบูโรเวอริทัส เป็นกลุ่มบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส มีความเชี่ยวชาญการ
ทดสอบรับรองด้านคุณภาพ สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Quality, Health, Safety, and
Environment: QHSE) และถือเป็นบริษัทระดับโลกเช่นเดียวกับเอสจีเอส ซึ่งได้เข้าไปลงทุนและซื้อ
กิจการในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยนั้นก็มีบริการทดสอบคุ ณภาพมาตรฐานในหลาย
อุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการทดสอบรับรองในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
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ส่วนอันดับสามและสี่จะมีส่วนแบ่งตลาดใกล้เคียงกัน ได้แก่ บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี
กรุ๊ป (ประเทศไทย) และบริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด (บริษัทในเครือ) มี
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 8.38 ซึง่ กลุ่มเอแอลเอสเป็นบริษัทสัญชาติออสเตรเลียน ถือเป็นบริษัทระดับโลก
เช่นเดียวกับสองอันดับแรก โดยเอแอลเอสมีสาขาการให้บริการอยู่ในหลายทวีปทั่วโลก อาทิ อเมริกา
ยุโรป เอเชีย -แปซิฟิก เป็นต้น บริการทดสอบรับรองในประเทศไทยจะเน้นการทดสอบด้ านอาหาร
เภสั ช ภั ณ ฑ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ว นอั น ดั บ ที่ สี่ เ ป็ น ของบริ ษั ท สั ญ ชาติ ไ ทย ซึ่ ง ก็ คื อ บริ ษั ท ศู น ย์
วิทยาศาสตร์เบทาโกร จากัด มีส่วนแบ่งตลาด 7.37 มีความเชี่ยวชาญในการทดสอบและรับรอง
มาตรฐานสิ น ค้าอาหารสัตว์และอาหารสาหรับผู้ บริโ ภค โดยให้ บริการทั้งบริษัทในเครือและลู ก ค้า
ภายนอก
รูปที่ 4.7 ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร 20 อันดับแรกที่มีรายได้สูงสุด
ปี พ.ศ. 2559

ลาดับที่

บริษัท

1

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิ
ฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท เอ
แอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จากัด
บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โคเทคนา อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จากัด

2
3
4
5
6
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รายได้ปี 2559 ส่วนแบ่งตลาด
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
2,228.63
41.19
893.83

16.52

453.20

8.38

398.58
267.52
203.96

7.37
4.94
3.77

ลาดับที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายได้ปี 2559 ส่วนแบ่งตลาด
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

บริษัท
บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย
จากัด
บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ตรวจสอบสินค้าสากล จากัด
บริษัท อามานะฮ์ซุปเปอร์รินเทนเด๊นส์คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท คอนโทรล ยูเนี่ยน (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จากัด
บริษัท เค.พี.เอส. ตรวจสอบ จากัด
บริษัท โอมิค คอนซูเมอร์ โปรดัคส์ อินสเป็คชั่น แอนด์ เทสติ้ง จากัด
บริษัท เอสเอไอ โกลเบิ้ล (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น จากัด
รวม

190.08

3.51

170.33

3.15

115.68

2.14

86.10
79.04
68.38
64.52
53.00
40.58
37.17
30.01
29.92

1.59
1.46
1.26
1.19
0.98
0.75
0.69
0.55
0.55

5,410.52

100

หมายเหตุ: แถวสีเทา คือ กรณีบริษัทในเครือเดียวกัน ทางคณะผู้วิจัยจะรวมรายได้และคานวณส่วนแบ่งตลาดรวมกัน
ที่มา: ประมวลจาก บริษัท บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

จากการศึกษาโครงสร้างตลาดของธุรกิจบริการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร 20 รายแรก
พบว่า บริษัทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากต่างชาติ และในกลุ่มผู้นาตลาดทั้งสามรายเป็นบริษัทต่างชาติที่
เป็นบริษัทระดับโลก (Global Company) มีสาขาการให้บริการในหลายประเทศและมีบริการทดสอบ
รับ รองสิน ค้าครอบคลุ มหลายอุตสาหกรรม ขณะที่บริษัทสั ญชาติไทยติดอยู่ในอันดับที่สี่ ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาอัตราการกระจุกตัวของผู้ประกอบการ 3 อันดับแรก (CR3) พบว่ามีค่าร้อยละ 66.09 ซึ่งถือว่า
อยู่ ใ นเกณฑ์ ก ารกระจุ ก ตั ว ระดั บ สู ง สะท้ อ นว่ า ตลาดอาจมี ลั ก ษณะเป็ น ตลาดผู้ ข ายน้ อ ยราย
(Oligopoly) แต่ยังไม่ถือว่ามีอานาจเหนือตลาดตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า ซึ่งกาหนดไว้ว่าต้องมีผลรวมส่วนแบ่งตลาดของสามรายแรกร้อยละ 75 ขึ้นไปจึงจะถือว่ามี
อานาจเหนือตลาด อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตว่ารายได้ ของแต่ละบริษัทที่นามาคานวณ
ส่วนแบ่งตลาดและอัตราการกระจุกตัว นี้ อาจรวมถึงรายได้จากการให้บริการทดสอบสินค้าประเภท
อื่นๆ ของบริษัทด้วย ซึ่งจะส่งผลให้รายได้รวมของแต่ละบริษัทนั้นสูงกว่าความเป็นจริง แต่ด้วยข้อจากัด
ของการเข้าถึงข้อมูลรายได้ของแต่ละบริษัท จึงไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดรายได้ของแต่ละบริการ
ได้
ส าหรั บ ลั ก ษณะการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ บริ ก ารทดสอบสิ น ค้ า เกษตรและอาหาร ในอดี ต
ผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการที่แตกต่างกัน บริษัทที่มีการร่วมทุนกับ
92

ต่างชาติจะมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบตามมาตรฐานของประเทศผู้ร่วมทุน อาทิ มาตรฐานของ
สหภาพยุโรป มาตรฐานอเมริกา เป็นต้น ขณะที่ผู้ใช้บริการก็จะเลือกใช้บริการตามความเชี่ยวชาญของ
บริ ษั ท เช่ น กั น แต่ ปั จ จุ บั น ผู้ ป ระกอบการแต่ ล ะรายสามารถให้ บ ริ ก ารทดสอบตามมาตรฐานที่
หลากหลาย ทาให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของ
ลูกค้านอกจากเรื่องความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแล้ว ยังมีปัจจัยด้านราคาและความรวดเร็วของการ
ให้บริการอีกด้วย
ปัจจุ บัน การแข่งขัน ทางด้านราคาของธุรกิจบริการทดสอบสิ นค้าเกษตรและอาหารในไทย
ค่อนข้างรุ น แรง โดยเฉพาะการให้ บ ริ ก ารทดสอบรายการทั่ ว ไปที่ไ ม่ไ ด้มีค วามซับ ซ้อนมากนัก ซึ่ ง
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถให้บริการได้ แต่ เนื่องจากความต้องการใช้บริการที่มีอยู่ อย่างจากัด ทา
ให้ผู้ประกอบการแต่ละรายแข่งขันกันโดยการตัดราคา เพื่อจะได้ลูกค้าหรือได้รับตัวอย่างในการทดสอบ
ที่มากเพียงพอ อย่างไรก็ตาม สาหรับบริการทดสอบบางรายการที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น การวิเคราะห์
สารเคมีปนเปื้อนไดออกซิน การวิเคราะห์โรคหรือชันสูตรโรคพืชและสัตว์ เป็นต้น มีผู้ประกอบการที่
สามารถให้บริการได้น้อยราย นอกจากนี้ บางรายการทดสอบยังไม่มีการให้บริการในไทย จึง ต้องส่ง
ตัวอย่างไปทดสอบรับรองในต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มรายการเหล่านี้ยังคงมีอัตราค่าบริการทีค่ ่อนข้างสูง
ในด้านของคุณภาพการให้บริการ ส่วนมากคุณภาพบริการของผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ
จะไม่แ ตกต่า งกัน มากนั ก เนื่ องจากธรรมชาติ ของธุ รกิจนี้ ผู้ ประกอบธุรกิ จ จะต้ องได้รั บการรับรอง
ระบบงานก่อนให้บริการ โดยผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของแต่ละมาตรฐาน เช่น หาก
บริษัทจะให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการ บริษัทนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ได้รับการรับรอง ISO 17065 เป็นต้น อย่างไรก็ดี ความแตกต่างของบริการจะอยู่ที่เทคนิคและความ
รวดเร็วของการให้บริการ ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจสอบวิเคราะห์ของแต่ละราย ทั้งนี้
บริษัทต่างชาติมักจะมีความได้เปรียบมากกว่าเนื่องจากมีความพร้อมในด้านเงินทุน ทาให้สามารถลงทุน
ในอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้หลากหลาย

4.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
4.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
จากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ สินค้าเกษตรและอาหาร ส่งผลให้ ธุรกิจบริการทดสอบสินค้า
เกษตรและอาหารขยายตัวเช่นเดียวกัน โดยลักษณะของธุรกิจทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเป็น
ธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ตัวอย่ างค่าเฉลี่ยทุนจดทะเบียนของบริษัท 20 รายแรกอยู่ที่ประมาณ 16
ล้านบาทต่อบริษัท สะท้อนให้เห็นว่าการเข้าสู่ธุรกิจนี้ต้องอาศัยเงินลงทุนจานวนมาก เทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบรับรองส่วนใหญ่ยังเป็นของต่างชาติ จากการศึกษา พบว่า ผู้เล่นในตลาด
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติ รองลงมาเป็นผู้ประกอบการต่างชาติ 100% จากการ
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ส่งเสริมการลงทุนของ BOI ขณะที่ผู้ประกอบการที่เป็นไทย 100% นั้นเป็นส่วนน้อย ทั้งนี้ เราสามารถ
จัดกลุ่มผู้ให้บริการในตลาด แบ่งตามลักษณะของหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1) หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว เป็นต้น เนื่องจากกฎหมาย
ไทยบางฉบับ กาหนดให้สินค้าเกษตรบางชนิดจะต้องถูกตรวจสอบรับรองโดยหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ อาทิ ปุ๋ย กาหนดว่าต้องใช้ผลการ
รับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบของรัฐ ตัวอย่างเช่น กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น ฉะนั้น
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ของไทยจึ ง ยั ง มี บ ทบาทในการให้ บ ริ ก ารทดสอบและรั บ รองสิ น ค้ า
ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการทดสอบรับรองโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐาน แต่กรณีที่เป็นการตรวจสอบรับรองสินค้าเพื่อ
ส่งออก หน่วยงานภาครัฐสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้
2) หน่วยงานกึ่งภาครัฐ เช่น บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด สถาบันรับรอง
ระบบการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลั ยแม่โ จ้ ส านั กรับรองระบบคุ ณภาพ
(สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ เป็ น ต้ น หน่ว ยงานเหล่ า นี้ จะถูก ถือ หุ้ นโดยภาครั ฐ บางส่ ว นและมี
รูปแบบการดาเนินธุรกิจที่เหมือนกับภาคเอกชน ส่ วนใหญ่จะได้รับการรับรองหรือขึ้น
ทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ ทาให้สามารถรับงานทดสอบรับรองมาตรฐานตามที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายได้ ดังนั้น กลุ่มนี้จึงมีความได้เปรียบในแง่ของความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จัก
ของกลุ่มลูกค้าคนไทย
3) หน่ ว ยงานเอกชน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น บริ ษั ท ร่ ว มทุ น และบริ ษั ท ต่ า งชาติ จุ ด เด่ น คื อ
ความสามารถในการให้ บ ริ การที่ ค รอบคลุ ม การทดสอบหลายรายการ และสามารถ
ให้บริการทดสอบรายการที่ค่อนข้างซับซ้อนได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่จะเป็นต่างชาติ แต่ก็มีบริษัทไทยที่ให้บริการในตลาด เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร
ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย เป็นต้น
สาหรับรูปแบบการให้บริการของธุรกิจบริการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ การทดสอบ (Testing) การตรวจ (Inspection) และการรับรอง
(Certification) สาหรับการทดสอบส่วนใหญ่จะเป็นบริการในห้องปฏิบัติการทดสอบ (Testing lab) ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ลั กษณะใหญ่ ได้แก่ (1) ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ให้ บริการภายใน เช่น
ห้องปฏิบัติการทดสอบในโรงงาน เป็นต้น (2) ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ให้บริการภายในและภายนอก
เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร เป็นต้น และ (3) ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ให้บริการทดสอบรับรอง
โดยเฉพาะ เช่น บริษัท เอสจีเอส เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการแต่ละรายจะสามารถให้บริการได้แตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและการได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานต่างๆ

94

เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ใช้บริการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มผู้ซื้อหรือผู้นาเข้าและกลุ่มผู้ขายหรือผู้ส่งออก ในกรณีที่เริ่มทาการค้ากันในครั้งแรก ทั้งฝั่งผู้
ซื้อและผู้ขายต่างฝ่ายต่างจะทาการตรวจสอบสินค้าโดยจะใช้ผู้ให้บริการทดสอบรับรองคนละเจ้า เพื่อ
ตรวจสอบว่าสิ น ค้าเป็น ไปตามข้อกาหนดหรือไม่ แต่การซื้อขายสิ นค้าเกษตรและอาหารโดยทั่ว ไป
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ คือ กลุ่มผู้ซื้อหรือผู้นาเข้าสินค้า เนื่องจากต้องการความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า
ว่าเป็นไปตามที่ตกลงกัน โดยผู้ซื้อจะมีอานาจในการกาหนดหรือเลือกผู้ให้บริการทดสอบรับรอง ซึ่งถ้า
เป็นผู้ซื้อต่างชาติ ส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการของบริษัทที่มีสัญชาติเดียวกันหรือเลือกบริษัท ระดับโลก
(Global company) ที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีเครือข่ายการให้บริการในหลายประเทศ
ขณะที่กลุ่มผู้ขายหรือผู้ส่งออกจะใช้บริการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าและสร้างความ
มั่นใจแก่ลูกค้าเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่ มักจะเลือกใช้บริการของบริษัท ในประเทศ (Local company)
เพราะค่าบริการที่ถูกกว่า หรือผู้ส่งออกบางรายมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบภายในของตนเอง
แต่ ส่ ว นใหญ่ ยั งคงทารายการทดสอบที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม กรณีที่ต้องการทดสอบวิเคราะห์
รายการที่ ซับ ซ้อน หรื อกรณีที่ ความสามารถของห้ องปฏิบั ติการภายในบริษัท ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ทาให้ผู้ประกอบการส่วนมากยังคงต้องพึ่งพาบริการทดสอบรับรองจากหน่วยงานภายนอกด้วย
เช่นกัน
4.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจบริการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารใน
ประเทศไทย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคสาคัญในการประกอบธุรกิจ มีด้วยกันสี่ประการ ได้แก่ ประการ
แรกข้อกาหนดตามกฎหมายมาตรฐานภายในประเทศ ประการที่สองความซ้าซ้อนและความล่าช้าของ
กระบวนการรับรอง ประการที่สามกระบวนการต่อใบอนุญาต และประการที่สี่การขาดแคลนบุคลากร
รายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคแต่ละประการมีดังต่อไปนี้
ประการแรกข้อกาหนดตามกฎหมายมาตรฐานภายในประเทศ
ประเทศกาลังพัฒนาส่วนใหญ่มีการกาหนดมาตรฐานสินค้าระดับชาติ (National standard)
แทนการนามาตรฐานสากลเข้ามาปรับใช้ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลบางอย่างอาจยาก
เกินไปสาหรับผู้ประกอบการภายในประเทศ ทั้งนี้ การกาหนดมาตรฐานสินค้าในประเทศมีจุดประสงค์
หลักเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า ตัวอย่างกรณีของไทยมีการกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ถูกผลิตใน
ประเทศและสิ นค้าน าเข้าตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคและเป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีด้านมาตรฐานของต่างประเทศ นอกจากนี้
การกาหนดมาตรฐานยังมีส่วนส่งเสริมด้านการค้า อาทิ การประกาศใช้ พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าขาออก
พ.ศ. 2522 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่สินค้าส่งออกของไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทาการค้ากับ
ต่างประเทศ
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อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจ พบว่า ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการตาม
กฎหมายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทยบางเงื่อนไขเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
ตัวอย่างเช่น ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2522 กาหนดให้สินค้าเกษตร 10 ชนิด ได้แก่ 1)
ข้าวหอมมะลิไทย 2) ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง 3) แป้งมันสาปะหลัง 4) ข้าวโพด 5) ข้าวฟ่าง 6) ถั่ว เขียว
ผิวดา 7) ปุยนุ่น 8) ปลาป่น 9) ถั่วเขียว และ 10) ข้าวขาว เป็นสินค้าที่ต้องตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ก่อนส่งออก ซึ่งผู้ที่จะทาการตรวจสอบสินค้าเหล่านี้ได้นั้นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์
กาหนด15 เช่น ผู้ที่จะขออนุญาตเป็น ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบสินค้าดั งกล่าวจะต้องมีผู้ตรวจสอบ
มาตรฐานไม่น้อยกว่า 6 คนในแต่ละสินค้า ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วผู้ตรวจสอบแต่ละคนมีความสามารถใน
การตรวจสอบสินค้าที่หลากหลาย กลายเป็นว่าผู้ประกอบธุรกิจจาเป็นต้องว่าจ้างผู้ตรวจสอบหลายคน
เพื่อให้เป็นไปข้อกาหนด เป็นต้น
ประการที่สองความซ้าซ้อนและความล่าช้าของกระบวนการรับรอง
การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบรับรองในประเทศไทย แม้ว่าธุรกิจ ตรวจสอบ
รับรอง (Certification Body: CB) หรือห้องปฏิบัติการทดสอบ (Inspection Body: IB) จะถูกรับรอง
โดยหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditor) เอกชนแล้ว แต่ผู้ประกอบธุ รกิจก็จะต้องขอการรับรอง
ระบบงานอีกครั้งจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ตามแต่ลักษณะสินค้าและระบบงาน อาทิ การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GAP) ต้องขอการรั บ รองระบบงานที่ ส านั กงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบสินค้าที่ไม่ใช่อาหารต้องขอการรับรองระบบงานจากกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบสินค้าอาหารต้องขอการรับรองระบบงานจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น ขณะที่ระบบของต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา หน่วยงานภาครัฐ
อย่าง U.S. Food and Drug Administration (US FDA) จะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่
ได้รับการรับรองระบบงานมาแล้ว โดยที่บทบาทการรับรองระบบงานนั้นจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
รับรองระบบงานภาคเอกชน เป็นต้น
จากการเปรี ย บเที ย บกระบวนการออกใบอนุญาตและการรั บรองระบบงานของไทยและ
ต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า กระบวนการรับรองระบบงานของหน่วยงานภาครัฐไทยนั้นยังมีความซ้าซ้อน
โดยเราสามารถลดปัญหานี้ได้ด้วยการที่หน่วยงานภาครัฐอ้างอิงผลการรับรองจากหน่วยงานรับรอง
ภาคเอกชน ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พบว่า ภาครัฐ
กาลังดาเนินนโยบายที่จะถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบรับรองและทดสอบวิเคราะห์สินค้าเกษตรและ
อาหารไปให้ ภ าคเอกชนทามากขึ้น ในช่ว งแรกภาครัฐอาจจัดตั้งกองทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
15

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 ว่าด้วยผู้ประกอบธุรกิจ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ที่มา: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c123/%c123-2b-9998-update.pdf
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ตรวจสอบรับรอง โดยกาหนดเงื่อนไขของผู้ใช้บริการที่จะเข้ามาขอใช้สิทธิ ตัวอย่างหน่วยงานที่ปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าว เช่น กรมปศุสัตว์ ซึ่งยอมรับผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
โดยไม่ได้กาหนดว่าห้องปฏิบัติการนั้นจะต้องถูกรับรองและขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ เป็นต้น
นอกจากปัญหาความซ้าซ้อนของกระบวนการรับรองระบบงานแล้ว อีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจยังต้องเผชิญ คือ ความล่าช้าของกระบวนการรับรองจากข้อจากัดของจานวนพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่ ง ตามมาตรฐานสากลหน่ ว ยรั บ รองระบบงานจะใช้ วิ ธี สุ่ ม ตรวจสอบโดยการส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ไป
ตรวจสอบการดาเนินงานของภาคเอกชน กรณีของไทยก็เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น พ.ร.บ. มาตรฐาน
สินค้าขาออก กาหนดให้สานักงานมาตรฐานสินค้ามีอานาจมอบหมายพนักงานตรวจสอบมาตรฐาน
สิน ค้าเข้าไปดาเนิ นการตรวจสอบ เป็น ต้น แต่ปัญหาที่พบคือความล่ าช้าของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามา
ตรวจสอบ เนื่องจากจานวนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีจากัดประกอบกับคาขออนุญาตที่มีจานวนมาก ทาให้
กระบวนการรับรองและออกใบอนุญาตนั้นล่าช้า และกลายเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการแข่งขันของภาค
ธุรกิจ
ประการที่สามกระบวนการต่อใบอนุญาต
เนื่ อ งจาก พ.ร.บ. มาตรฐานสิ น ค้ า ขาออก พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ ผู้ ป ระกอบการและผู้
ตรวจสอบต้องมีการต่ออายุทุกปี โดยเงื่อนไขการต่ออายุใช้เพียงหลักฐานลายเซ็นของผู้ประกอบการ
และผู้ตรวจสอบว่ามีการให้บริการทดสอบหรือได้ทาการตรวจสอบสินค้าในปีนั้นๆ จึงจะสามารถต่ออายุ
ได้ ด้วยเงื่อนไขลักษณะนี้ทาให้ หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถกากับดูแลหรือรับรองคุณภาพของสถาน
ให้บริการทดสอบ อุปกรณ์เครื่องมือทดสอบหรือห้องปฏิบัติการ ได้ว่ายังมีคุณภาพหรือเที่ยงตรงอยู่
หรือไม่ รวมไปถึงการควบคุมคุ ณสมบัติของผู้ตรวจสอบว่ายังมีความพร้อมหรือองค์ความรู้ในการ
ให้บริการตรวจสอบรับรองหรือไม่
ประการที่สี่การขาดแคลนบุคลากร
ธุรกิจบริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารกาลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลน
นักวิทยาศาสตร์ แม้ในแต่ละปี ผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ในไทยจะมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น แต่แรงงานที่จะเข้า
มาในสายธุรกิจบริการทดสอบรับรองยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งความรู้ความสามารถจาก
การเรียนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในตลาด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงต้องจัดฝึกอบรมเพิ่มเติม
ก่อนและระหว่างการทางาน เนื่องจากการทดสอบวิเคราะห์ในแต่ ละรายการต้องอาศัยความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้ จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานยังทาให้เกิดการแย่งชิงตัวแรงงาน
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานในระดับกลางที่มีทักษะและประสบการณ์ในการทางาน
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4.4.3 ศักยภาพของคนไทย
ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยส่วนมากสามารถให้บริการทดสอบรับรองรายการทั่วไปได้ โดย
คุณภาพการให้บริการไม่ได้แตกต่างจากผู้ประกอบการต่างชาติ ขณะที่หน่วยงานเอกชนรายใหญ่และ
กลุ่มหน่วยงานกึ่งภาครัฐก็สามารถให้บริการทดสอบได้หลายรายการ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร
ห้องปฏิบั ติการกลาง เป็น ต้น ส่ ว นกลุ่มผู้ ประกอบการขนาดเล็ ก หลายรายจั ดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับ
โครงการของรั ฐ เช่ น โครงการรั บ จ าน าข้ า ว เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการไทย คือ การเข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านมาตรฐาน
ภายในประเทศ อีกทั้งสามารถประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ดีกว่าผู้ ประกอบการ
ต่างชาติ
ส่ ว นจุ ดอ่ อนของผู้ ป ระกอบการไทย คื อ ปัญ หาทางด้า นเงิ นทุ น แม้ ว่า ในตลาดยั งมี ความ
ต้องการบริการทดสอบรับรองอยู่มาก แต่การจะลงทุนเพื่อขยายรายการทดสอบใหม่ๆ จาเป็นต้องอาศัย
เงินลงทุนค่อนข้างสูง อีกทั้งจะต้องพิจารณาถึงปริมาณความต้องการของตลาดที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
ปัจจุบันจึงเห็นได้ว่าผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ จะให้บริการทดสอบได้เพียงรายการทั่วไปหรือรายการ
หลักๆ เท่านั้น ส่วนรายการที่ค่อนข้างซับซ้อนยังจาเป็นต้องใช้บริการของบริษัทต่างชาติ หรือบางกรณี
ต้องใช้บริการของต่างประเทศ
ขณะที่ อุ ป สรรคในการประกอบธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการไทย คื อ การตรวจสอบรั บ รอง
มาตรฐานเอกชน (Private Standard) เช่น Global GAP16, BRC17, BAP18 ฯลฯ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่
พัฒนาขึ้นมาจากองค์กรในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เงื่อนไขของแต่ละมาตรฐานมักกาหนดให้ผู้ให้บริการ
ตรวจสอบรับรองต้องเป็นสมาชิกหรือได้รับ การรับรองระบบจากองค์กรที่กากับดูแลมาตรฐานดังกล่าว
และอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนให้แก่องค์กรเหล่านั้น ปัจจุบันผู้ให้บริการรับรองมาตรฐานเอกชน
ส่วนมากจึงเป็นบริษัทต่างชาติมากกว่าบริษัทไทย นอกจากนี้ บางประเทศมีการกาหนดสัญชาติของผู้
16

Global GAP คือ มาตรฐานภาคเอกชนสาหรับการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มผูค้ ้าปลีกในยุโรป มีที่มาจากมาตรฐาน Good
Agricultural Practice ของ องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Food and Agriculture
Organization: FAO) ซึ่งเป็นแนวคิดเรื่องการทาเกษตรอย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสังคม
17
มาตรฐาน BRC คือ มาตรฐานสมาคมผูค้ ้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษสาหรับผู้ผลิตอาหาร คือ หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งถูก
พัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษ (British Retail Consortium: BRC) เป็นมาตรฐานสมัครใจ ซึ่งไม่มี
ผลทางกฎหมาย แต่เป็นข้อกาหนดที่หา้ งค้าปลีกในประเทศอังกฤษและสหภาพยุโรปบางประเทศกาหนดให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้า
อาหารต้องทาก่อนส่งสินค้าเข้าไปจาหน่าย
18
มาตรฐาน BAP (Best Aquaculture Practices) เป็นมาตรฐานขององค์กร Aquaculture Certification Council (ACC) ซึ่งเป็น
องค์กรอิสระของประเทศอเมริกาที่ให้บริการรับรองกระบวนการเลี้ยงสัตว์น้า แบ่งได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ มาตรฐานโรงเพาะฟักลูงกุ้ง
มาตรฐานฟาร์มกุ้ง และมาตรฐานโรงงานอาหารทะเลแปรรูป ทั้งนี้ มาตรฐาน BAP จะครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) ด้าน
ชุมชน 2) ด้านสิ่งแวดล้อม 3) ด้านความปลอดภัยของอาหาร 4) ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ
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ประกอบธุรกิจตรวจสอบรับรองสาหรับสินค้านาเข้า ตัวอย่างเช่น กรณีสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จะส่งไป
ขายในประเทศจีนจะต้องได้รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานโดยผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบรับรองของ
จีน เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญอีกอย่างหนึ่งในการประกอบธุรกิจ
ในอนาคตหากมีการเปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจบริการทดสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร
คาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทย คือ การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากการเปิดเสรีจะ
เอื้อให้บริษัทต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น หากไม่กาหนดเงื่อนไขการลงทุน ก็มีความ
เป็นไปได้ว่านักลงทุ นต่างชาติจะเข้ามาแข่ งขันในตลาดเดียวกับผู้ประกอบการไทย และทาให้เกิดข้อ
กังวลเกี่ยวกับความพร้อมของผู้ประกอบการไทยว่าจะสามารถแข่งขันได้หรือไม่ นอกจากนี้ การเปิดเสรี
อาจจะทาให้ผู้ประกอบการไทยรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้ยากขึ้น แต่หากมีการกาหนดเงื่อนไขการลงทุน
เช่น การกาหนดรายการทดสอบที่ปัจจุบันยังมีผู้ให้บริการน้อยรายหรือยังไม่มีการให้บริการในไทย เป็น
ต้ น คาดว่ า จะเป็ น ผลดี แ ก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในประเทศ และไม่ ท าให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงส าหรั บ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาด

4.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
ปัจจุบันรูปแบบการประกอบธุรกิจของต่างชาติที่อยู่ในธุรกิจบริการทดสอบรับรองสินค้าเกษตร
และอาหารมีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ การร่วมทุนกับนักลงทุนไทย และการลงทุนโดยตรงผ่านการส่งเสริม
ของ BOI ซึ่งนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือระดับโลก
(Global company) ที่มีชื่อเสียงและมีการลงทุนในหลายประเทศ ผู้ประกอบการต่างชาติส่วนมากเป็น
บริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถให้ บริการตรวจสอบรับรองสินค้าในหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากความ
ได้เปรียบทั้งด้านเงินทุนและเทคโนโลยี ทาให้ต่างชาติสามารถให้บริการทดสอบรับรองได้หลากหลาย
และครอบคลุมมากกว่าบริการของคนไทย อีกทั้ง กลุ่มผู้ประกอบการต่างชาติยังมีความได้เปรียบในด้าน
แบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้า ทาให้ลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่เลือกใช้บริการของบริษัทเหล่านี้ และ
จากการสัมภาษณ์ภาคเอกชน พบว่า ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติยังต้องการลงทุนในไทย โดยสนใจเข้ามา
ลงทุนในลักษณะการหาหุ้นส่วนเพื่อร่วมทุน
แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น ไทยจะยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เสรี ก ารลงทุ น ในธุ ร กิ จ นี้ แต่ จ ากข้ อ มู ล จะเห็ น ได้ ว่ า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในตลาดก็เป็นบริษัทต่างชาติ หากไทยมีการเปิดเสรีการลงทุน 100% หรือมี
การลดเงื่อนไขการลงทุ น คาดว่าจะเอื้อให้ บริษั ทต่างชาติ รายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ มผู้ ประกอบการ
ต่างชาติขนาดกลางและขนาดเล็กเข้ามาลงทุนได้สะดวกขึ้น ส่วนผู้ประกอบการต่างชาติรายเดิมที่อยู่ใน
ตลาดก็มีโอกาสที่จะขยายการลงทุน และจากความได้เปรียบทางด้านเงินทุน จะทาให้ต่างชาติสามารถ
ขยายรายการทดสอบได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของลูกค้า
เนื่องจากแนวโน้มของธุรกิจด้านเกษตรและอาหารที่กาลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความ
ต้องการด้านการทดสอบรับรองอาหารเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน นักลงทุน ทั้งไทยและต่างชาติจึงสนใจเข้ามา
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ลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเดิมที่อยู่ ในตลาดก็มีความพร้อมในการ
ให้บริการและมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว หากนักลงทุนรายใหม่เข้ามาลงทุนให้บริการทดสอบรายการทั่วไป
อาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่ดุเดือด และเนื่องจากการลงทุนในธุรกิจ ทดสอบรับรอง
จาเป็นต้องอาศัยเงินลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ จานวนมาก การเข้ามาลงทุนจึงต้องพิจารณา
ถึงรายการทดสอบที่กาลังเป็นที่ต้องการและปริมาณความต้องการในตลาดอย่างรอบคอบ มิเช่นนั้น
อาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

4.6 การกากับดูแลในต่างประเทศ
ทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาตัวอย่างการกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ตรวจสอบรับรองสินค้าจาพวก
อาหารของสหรัฐอเมริกา พบว่า หน่วยงาน U.S. Food and Drug Administration (US FDA) มีการ
จัดทาคู่มือสาหรับผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบรับรอง ชื่อว่า “Third-Party Certification Body
Accreditation for Food Safety Audits: Model Accreditation Standards: Guidance for
Industry and FDA Staff” เนื้อหาหลักที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบรับรอง ได้แก่ การ
กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น การเข้าตรวจสอบโดยไม่แจ้งล่วงหน้า การ
จัดเก็บและรักษาข้อมูลการตรวจสอบของลูกค้า การยินยอมให้หน่วยงาน US FDA เข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าว หากการตรวจสอบบางรายการที่จะต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการนั้นจะต้องได้รับการ
รับรองระบบ ISO/IEC 17025:2005 หรือระบบอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น
ในส่วนความสามารถของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบรับรองจะต้องมีเงินทุน
อุปกรณ์และเครื่ องมือในการปฏิบัติการทดสอบและรับรองที่เพียงพอ มีผู้ตรวจสอบที่มีองค์ความรู้
ทักษะและประสบการณ์ในการทางาน ซึ่งทางหน่วยงาน US FDA มีการกาหนดคุณลักษณะของผู้
ตรวจสอบในด้ า นองค์ ค วามรู้ แ ละด้ า นประสบการณ์ รวมไปถึ ง การจั ด ท าจรรยาบรรณส าหรั บ ผู้
ตรวจสอบ นอกจากนี้ ทาง US FDA ยังจัดให้มีการฝึกอบรมสาหรับผู้ตรวจสอบและผู้จัดการ และจัดทา
กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ซึ่งแบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่ 1) การ
ประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน 2) การประเมินความสามารถของผู้ตรวจสอบประจาปี และ 3) การ
ทดสอบความสามารถของผู้ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงเวลา 2 ปี
นอกจากนี้ ในประเด็นอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ การจัดทาแผนงานในการ
ควบคุมคุณภาพการให้บริการเพื่อควบคุมและประเมินความสามารถของผู้ตรวจสอบของบริษัท การ
จัดทามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง
และความเป็นธรรมขององค์กร เช่น ห้ามผู้ตรวจสอบให้บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการให้พร้อมกับ
การตรวจสอบรับรองตามกฎระเบียบ (Consultative audit) และการเข้าไปตรวจสอบเพื่อรับรองตาม
กฎระเบียบ (Regulatory audit) พร้อมกันภายในระยะเวลา 13 เดือน เป็นต้น และสุดท้ายการจัดทา
แผนหรือกระบวนการในการจัดเก็บควบคุมและรักษาข้อมูล ของลูกค้า ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องจัดเก็บ
ข้อมูลไว้อย่างน้อย 4 ปี
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ทั้งนี้ ในกรณีของการลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจ ตรวจสอบรับรองสินค้า ประเภทอาหาร
สหรัฐอเมริกาไม่ได้มีกฎหมายที่เข้ามากากับเรื่องสัดส่ วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติแต่อย่างใด
หากแต่มีกฎระเบียบที่เข้ามากากับดูแลการดาเนินธุรกิจและการให้บริการของผู้ประกอบการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานดังที่กล่าวไปข้างต้น

4.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.7.1 สรุป
จากการศึกษาธุรกิจบริการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการ 20 ราย
แรกในตลาด ส่วนใหญ่เป็นบริษัทร่วมทุนกับต่างชาติและบางรายเป็นการลงทุนโดยตรงผ่านการส่งเสริม
จาก BOI ซึง่ กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในกิจการบริการที่ BOI ส่งเสริมการลงทุน
ขณะที่บริษัทไทย 100% นั้นถือเป็นส่วนน้อย ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า
ความต้องการบริการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารยังมีอีกมาก เนื่องจากตลาดสินค้าด้านเกษตรและ
อาหารยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การมีผู้ประกอบการในตลาดเพิ่มมากขึ้นจะทาให้เกิดการแข่งขันซึ่ง
เป็นผลดีต่อผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี การเปิดเสรี ควรคานึงถึงผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยด้วย เช่น
ภาครัฐอาจกาหนดเงื่อนไขของนักลงทุนต่างชาติ หรือการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการไทย
เป็นต้น
4.7.2 ข้อเสนอแนะ
จากข้อสรุ ป ข้า งต้น คณะผู้ วิจั ย เสนอว่า การเปิดเสรี การลงทุน ในธุ ร กิจบริ การตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารควรเป็นไปอย่างมีเงื่อนไข เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้ประกอบการไทย โดยเปิดเสรีให้แก่การลงทุนในธุรกิจบริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารเฉพาะที่เป็นการทดสอบที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีผู้ประกอบการในตลาดรายเดียวหรือน้อยราย
หรือยังไม่มีผู้ให้บริการในตลาดเลยเพื่อที่จะให้มีการแข่งขันในตลาดมากขึ้นอันจะเป็นผลดีต่อผู้ผลิตและ
ผู้ซื้อสิ นค้าเกษตรและอาหาร เช่น การตรวจสอบสารไดออกซิน เป็นต้น ทั้งนี้ การกาหนดรายการ
ทดสอบวิเคราะห์ที่ควรเปิดเสรีนั้นควรมีการปรึกษาเพิ่มเติมกับตัวแทนเกษตรกร ผู้ประกอบการในธุรกิจ
สินค้าเกษตรและอาหาร ผู้ประกอบการในธุรกิจบริการทดสอบวิเคราะห์ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกาหนดรายการทดสอบวิเคราะห์ที่มีความเหมาะสม
ทั้งนี้ ภาครัฐควรลดปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบรับรองใน
ไทย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ทั้ งในแง่ของการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย อีกทั้ง
ยังเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ ได้แก่
1. การแก้ปั ญหาความล่ าช้าด้ว ยการยอมรับผลการรับรองของหน่ว ยรับรองระบบที่เป็น
เอกชน (Accredited Body) ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยลดความซ้าซ้อนของการ
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รั บ รองระบบงานที่ ต้ อ งส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ไปตรวจสอบรั บ รองซ้ า ลดความล่ า ช้ า อั น
เนื่องมาจากการขาดแคลนพนักงานเจ้าหน้าที่ และช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ กรณีการรับรองระบบงานบางรายการที่มีความ
ซับซ้อน หน่วยงานภาครัฐเองอาจไม่พร้อมที่จะให้การรับรองระบบงานของภาคเอกชนได้
ฉะนั้น การอาศัยการรับรองระบบงานที่เป็นสากล ก็จะช่วยให้การดาเนินงานของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่รัฐจะต้องเข้ามาลงทุนทาเอง
2. การปรั บ ปรุ ง ระบบการต่อ อายุ ใบอนุ ญาตของผู้ ประกอบการธุร กิจ บริก ารตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าและการต่ออายุใบอนุญาตของผู้ตรวจสินค้า โดยเสนอให้ภาครัฐใช้วิธีสุ่ม
ตรวจสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ก่ อ นต่ อ ใบอนุ ญ าตให้ แ ก่
ผู้ประกอบการธุรกิจ ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตแก่ผู้ตรวจสอบควรมีกระบวนการทดสอบ
ความรู้ เพิ่มเติมจากการใช้หลักฐานลายเซ็นว่ามีการให้บริการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ ภาครัฐควรส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมต่อการแข่งขัน ด้วยการ
สร้างบรรยากาศธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตได้ในสภาวะที่มีการลงทุนจากต่างชาติมาก
ขึ้น โดยการ
(1) จั ด ฝึ ก อบรมถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ตรวจสอบรั บ รองให้ แ ก่
ผู้ประกอบการไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการดาเนินธุรกิจและการให้บริการ และ
(2) เพิ่มจานวนบุคลากรในสายงานตรวจสอบรับรองและงานห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกัน
ปัญหาการแย่งชิงบุคลากรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากมีการเปิดเสรีที่ส่งผลให้มี
ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาในตลาดมากขึ้น ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบการไทยที่มีทุน
ทรัพย์ต่ากว่าเสียเปรียบในการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะ
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บทที่ 5 ธุรกิจบริการโรงพยาบาลทั่วไป
5.1 บทนา
โรงพยาบาลในประเทศไทยอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ โรงพยาบาลของภาครัฐ ซึ่งบริหาร
โดยหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม และ
โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขรายใหญ่ของประเทศ และอีกกลุ่ม
หนึ่งคือ โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อจากัดในการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ภาครัฐ โดยในปัจจุบัน โรงพยาบาลเอกชนมีสัดส่วนร้อยละ 30 ของสถานพยาบาลทั่วประเทศ ส่วนมาก
ตั้งอยู่ในตัวเมือง และหากนับเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โรงพยาบาลเอกชนจะมีสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 60 หรือมากกว่าสถานพยาบาลของรัฐ19
ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความสาคัญจากภาครัฐเป็นอย่างมาก
ในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลไทยมีนโยบายพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical
hub) ในย่านเอเชีย ซึ่งส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือเชิงสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
โรงพยาบาลเอกชนของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์20 นอกจากนี้ ธุรกิจสุขภาพยังเป็นสาขาธุรกิจที่เร่งรัดในการเปิดเสรีภายใต้ AEC Blueprint
อีกทั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้กาหนดให้การบริการการแพทย์
ครบวงจรเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งจะได้รับการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันภายใต้โครงการดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยค่อนข้างมีการกระจุกตัวของผู้เล่นเพียงไม่กี่ราย
ไม่ว่าจะเป็นในตลาดโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีหน่วยงานไม่กี่แห่งที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาล และในตลาด
โรงพยาบาลเอกชนที่ ผู้ เ ล่ น รายใหญ่ เ น้ น ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการเติ บ โตด้ ว ยการควบรวมกิ จ การเข้ า กั บ
โรงพยาบาลอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพและผลการดาเนินงานที่ดี ส่งผลให้สภาพการแข่งขันในธุรกิจไม่สูงนัก
เนื่องจากมีผู้ลงทุนรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย การเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนอาจช่ว ยเพิ่มระดับการ
แข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลได้
การศึกษาในบทนี้เป็นการวิเคราะห์ โครงสร้างตลาด ปัญหา และอุปสรรคที่จะส่งผลต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งจากัดการศึกษาเฉพาะ
19

Thai Private Hospitals Association, “Healthcare Beyond Borders: Thailand Chapter,”
http://www.thaiprivatehospitals.org/wp-content/uploads/2016/12/AW-TPHA-2016.pdf (สืบค้นเมื่อ 10 ม.ค. 2561).
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โรงพยาบาลเอกชน เนื่ องจากเป็น ธุร กิจที่ต่างชาติน่าจะให้ ความสนใจและสามารถเข้ามาลงทุนได้
มากกว่าเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลของรัฐ

5.2 ขอบเขตตลาด
ธุร กิ จ โรงพยาบาลทั่ว ไปถู กจั ด อยู่ใ นรหั ส 85111 โรงพยาบาลทั่ ว ไป ของการจัด ประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC) ในปี
พ.ศ. 2544 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นรหัส 86101 กิจกรรมโรงพยาบาล 21 โดย
มีนิยาม คือ “กิจกรรมการดูแลสุขภาพระยะสั้น หรือระยะยาวในโรงพยาบาล ประกอบด้วยกิจกรรม
ด้ า นการแพทย์ การวิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาโรคทั่ ว ไป เช่ น โรงพยาบาลชุ ม ชน โรงพยาบาลทั่ ว ไป
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสุขภาพที่ไม่หวังผลกาไร โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียน
แพทย์ โรงพยาบาลกองทัพ โรงพยาบาลในเรือนจา” จากนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารหัส 86101
ครอบคลุมโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน และทุกขนาดตั้งแต่โรงพยาบาลระดับชุมชนซึ่งมักเป็น
โรงพยาบาลขนาดเล็กที่ให้ บริการสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิ ไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์ที่เป็นโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมและสามารถให้บริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนได้
เนื่องจากโรงพยาบาลของรัฐเน้นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมากกว่าการแสวงกาไร
จึ ง ไม่ ใ ช่ ต ลาดที่ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ใ ห้ ค วามสนใจ ดั ง นั้ น การศึ ก ษาในบทนี้ จึ ง เลื อ กศึ ก ษาเฉพาะ
โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ภายใต้รหัส 86101 เท่านั้น

5.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
5.3.1 โครงสร้างตลาด
ธุรกิจที่ดาเนินกิจกรรมโรงพยาบาลที่จดทะเบียนอยู่ภายใต้รหัส 86101 และยังคงประกอบ
กิจการอยู่ในปี พ.ศ. 2559 มีจานวนทั้งสิ้น 593 ราย22 ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลของรัฐด้วย แต่เนื่องจาก
การศึกษาในบทนี้เจาะจงเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น ทั้งนี้รายงานของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีจานวนโรงพยาบาลเอกชนทั้งสิ้น 346 ราย23 หรือคิดเป็นร้อยละ
65 ของธุรกิจที่อยู่ใต้รหัส 86101 ทั้งหมด

21

อนึ่ง มีอีกรหัสหนึ่ง คือ 86100 ที่ใช้ชื่อ กิจกรรมโรงพยาบาล เช่นเดียวกัน แต่จากการสืบค้นพบว่ามีโรงพยาบาลที่ถกู จัดอยู่ภายใต้รหั ส
86100 เพียงแค่ 6 ราย โดยไม่มีผู้เล่นรายใหญ่ที่ติดอยู่ใน 50 อันดับโรงพยาบาลที่มีรายได้สูงสุดของรหัส 86101 การศึกษานี้จึงไม่รวม
โรงพยาบาลในรหัส 86100
22
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, “ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Business Data Warehouse),”
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/business/index.html (สืบค้นเมื่อ 10 ม.ค. 2561).
23
Thai Private Hospitals Association, “Healthcare Beyond Borders: Thailand Chapter,”
http://www.thaiprivatehospitals.org/wp-content/uploads/2016/12/AW-TPHA-2016.pdf (สืบค้นเมื่อ 10 ม.ค. 2561).
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ในภาพรวม ธุรกิจที่อยู่ภายใต้รหัส 86101 ประกอบไปด้วยผู้ลงทุนสัญชาติไทยเกือบทั้งสิ้น โดย
มีมูลค่าการลงทุนร้อยละ 99.93 มีจานวนผู้ถือหุ้นสะสมสัญชาติไทยทั้งสิ้น 31,173 ราย ในขณะที่ผู้ถือ
หุ้นต่างชาติทั้งหมดมีจานวน 98 ราย มีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนรวมกันเพียงร้อยละ 0.07 (ดูตารางที่
5.1 ประกอบ) ซึ่งอาจเป็นเพราะธุรกิจภายใต้รหัส 86101 รวมโรงพยาบาลของรัฐด้วย และจากสัดส่วน
การลงทุนตามสัญชาติดังกล่าวก็อาจกล่าวได้ว่าโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งนับเป็นร้อยละ 65 ของธุรกิจ
ภายใต้รหัส 86101 ทั้งหมด ก็ประกอบด้วยนักลงทุนสัญชาติไทยเป็นหลักเช่นกัน
ตารางที่ 5.1 การลงทุนตามสัญชาติในธุรกิจภายใต้รหัส 86101 กิจกรรมโรงพยาบาล ปี 2559
อันดับ/สัญชาติ

จานวนผู้ถือหุน้ สะสม (ราย)

มูลค่าทุนจดทะเบียน
คิดตามสถานะแบบสะสม
แยกตามสัญชาติ
(ล้านบาท)

มูลค่าการลงทุน
(ร้อยละ)

31,173

93,896.20

99.93

2. ประเทศอื่น

11

35.21

0.04

3. อังกฤษ

11

7.74

0.01

4. จีน

22

6.06

0.01

9

4.47

0.00

45

8.77

0.01

31,271

93,958.44

100.00

1. ไทย

5. อเมริกัน
สัญชาติอื่นๆ
รวมทั้งหมด

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, “ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Business Data Warehouse)

สาเหตุที่ นั ก ลงทุ น ต่ างชาติไ ม่ ค่ อยเข้ า มาลงทุน ในธุร กิ จ โรงพยาบาลในประเทศไทย ทั้ ง ที่
ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการให้บริการทางการแพทย์ โดยได้รับความนิยมในฐานะ Medical tourism
hub อันดับหนึ่งจากการจัดอันดับในปี 2557 24 ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจการรักษาพยาบาลโดยทั่วไปนั้น
เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ต้อ งใกล้ ชิ ด กับ ลู ก ค้า ท าให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารต้ อ งเข้ า ใจถึ ง ความต้ องการ รสนิย ม ตลอดจน
วัฒนธรรมของลูกค้าอย่างถ่องแท้ซึ่งทาให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เปรียบ นอกจากนี้แล้ว แพทย์และ
พยาบาลซึ่งเป็นวิชาชีพที่สาคัญสาหรับธุรกิจนี้ มักจะเป็นคนท้องถิ่นเท่านั้นเนื่องจากกฎระเบียบใน
หลายประเทศกีดกันการเข้ามาประกอบวิชาชีพของคนต่างด้าว ด้วยเหตุผลดังกล่าว ธุรกิจโรงพยาบาล
24

Reenita Das, “Medical Tourism gets a facelift…and perhaps a pacemaker,” Forbes August 19, 2014,
https://www.forbes.com/sites/reenitadas/2014/08/19/medical-tourism-gets-a-facelift-and-perhaps-apacemaker/#594254391b03 (สืบค้นเมื่อ 2 มี.ค. 2561).
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จึงแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่มี “ผู้ประกอบการข้ามชาติ” หรือ เครือโรงพยาบาลที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก
ส่ ว นมากจะเป็ น ในระดั บ ภู มิ ภ าคเท่ า นั้ น ดั งเช่ น ในกรณีข องโรงพยาบาลกรุ ง เทพไปเปิ ด เสาขาใน
ประเทศข้างเคียง ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และ บังคลาเทศ เป็นต้น
นอกจากนี้ แ ล้ ว กฎระเบี ย บที่เ กี่ย วข้ อ งไม่เ อื้อ ต่อ ต่า งชาติเ ท่า ไรนัก เช่น มาตรา 17 แห่ ง
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ระบุให้ผู้ขอรับใบอนุญาตสถานพยาบาลต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ กิจกรรมที่ดาเนินการในโรงพยาบาลยังอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหลาย
หน่วยงาน เช่น แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา เป็นต้น ซึ่งหมายความ
ว่านักลงทุนต่างชาติต้องทาความเข้าใจกฎระเบียบและมาตรฐานของหน่วยงานกากับดูแลหลายแห่ง
5.3.2 สภาพการแข่งขัน
เนื่องจากในการศึกษานี้เลือกศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน และเพื่อให้เห็นภาพรวมผู้เล่น
รายใหญ่ จึงเลือกศึกษาธุรกิจที่อยู่ในหมวด 86101 ที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่ง
เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแล้วพบว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนทั้ งหมดเป็น
บริษัทมหาชนจากัดทั้งสิ้น 8 ราย และบริษัทจากัด 12 ราย รายได้รวมของบริษัท 20 อันดับแรก มี
มูลค่า 9.4 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.4 ของรายได้รวมธุรกิจภายใต้ TSIC 86101 ทั้งหมด25
จากการสืบค้นฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พบว่า โรงพยาบาลที่มีรายได้อัน ดับหนึ่ง คือ กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) หรือ Bangkok
Dusit Medical Services (BDMS) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย ทั้งในเชิงรายได้ และมูล ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในหมวดธุรกิจการแพทย์26
BDMS มีโรงพยาบาลในเครือซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ BDMS ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง รวมทั้งสิ้น 42 แห่ง โดย
แบ่งตามแบรนด์อีก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ 21 แห่ง กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช 6 แห่ง
กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท 5 แห่ง กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล 6 แห่ง และกลุ่มโรงพยาบาลท้องถิ่นอีก 4 แห่ง
นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลที่ BDMS เป็นผู้ถือหุ้นหากแต่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งอีกจานวน 3 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลรามคาแหง โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ และโรงพยาบาลเอกอุดร 27 หากนับจานวนเตียงของ
โรงพยาบาลในเครือและโรงพยาบาลที่ถือหุ้น BDMS จะมีเตียงทั้งสิ้น 9,203 เตียง28 คิดเป็นร้อยละ 6.5

25

คานวณจากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, “ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Business Data Warehouse),”
http://bdms-th.listedcompany.com/profile.html
27
THAIPUBLICA, “อาณาจักร BDMS บริการสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จของ “นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ”(1),”
https://thaipublica.org/2017/03/bdms-prasert-prasarttong-osoth/
28
อ้างแล้ว
26
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ของจ านวนเตียงในโรงพยาบาลทั่วประเทศในปี 2559 29 และหากนับเฉพาะเตียงของโรงพยาบาล
เอกชน BDMS จะมีสัดส่วนเตียงรักษาพยาบาลสูงถึงร้อยละ 27.330
โรงพยาบาล 20 อันดับที่มีรายได้สูงสุด มีโรงพยาบาลที่อยู่ในกลุ่ม BDMS ทั้งสิ้น 10 ราย และ
โรงพยาบาลที่ถือหุ้นแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารอีก 2 ราย โดย 5 อันดับแรกเป็นโรงพยาบาลใน
กลุ่ม BDMS และที่ BDMS ถือหุ้นทั้งสิ้น ซึ่งหากนับเฉพาะโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMS จะมีสัดส่วน
ตลาดร้อยละ 55.08 แต่หากนับรวมโรงพยาบาลที่ถือหุ้นแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารด้ วยจะทาให้
BDMS มีสัดส่วนตลาดสูงถึงร้อยละ 78.43 (ดูตารางที่ 5.2 ประกอบ)
ตารางที่ 5.2 สัดส่วนตลาดธุรกิจ 20 อันดับแรก ภายใต้รหัส 86101 กิจกรรมโรงพยาบาล ปี 2559
ลาดับที่

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

ชื่อนิติบุคคล

หมายเหตุ

1.

กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)

21.68

บริษัทในเครือ BDMS

2.

โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)

18.86

BDMS ถือหุ้น 20.5%

3.

สมิติเวช จากัด (มหาชน)

8.79

บริษัทในเครือ BDMS

4.

โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)

4.49

BDMS ถือหุ้น 38.2%

5.

โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด

4.01

บริษัทในเครือ BDMS

6.

บางกอก เชน ฮอสปิทอล จากัด (มหาชน)

3.89

7.

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จากัด

3.79

บริษัทในเครือ BDMS

8.

โรงพยาบาลศรีราชานคร จากัด (มหาชน)

3.04

บริษัทในเครือ BDMS (พญาไท)

9.

โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด

2.91

บริษัทในเครือ BDMS

10.

โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด

2.87

บริษัทในเครือ BDMS

11.

บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด

2.86

บริษัทในเครือ BDMS

12.

วิชัยยุทธ จากัด

2.83

13.

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จากัด

2.74

14.

บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จากัด

2.70

29

บริษัทในเครือ BDMS

คานวณจากตัวเลขจานวนเตียง 141, 500 เตียง
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=390&template=1R2C&yeartype=M&subcatid=18
30
คานวณจากตัวเลขจานวนเตียง 33,608 เตียง ซึ่งเป็นข้อมูลเดือนกันยายน 2555 โดยโรงพยาบาลเอกชนในขณะนั้นมีจานวน 323 แห่ง
mrd.hss.moph.go.th/uploadFiles/.../D00000001117_25305.xlsx

109

ลาดับที่

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

ชื่อนิติบุคคล

15.

โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)

2.57

16.

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

2.52

17.

โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด

2.40

18.

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จากัด

2.39

19.

สินแพทย์ จากัด

2.36

20

โรงพยาบาลยันฮี จากัด

2.30

หมายเหตุ

บริษัทในเครือ BDMS

ที่มา คณะผู้วิจัย คานวณจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, “ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Business Data Warehouse)

เมื่อพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นของโรงพยาบาลที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับข้างต้นพบว่า เป็น
โรงพยาบาลสัญชาติไทยทั้งสิ้น การลงทุนจากต่างชาตินับเป็นสัดส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นหลักและกรรมการที่
มีอานาจลงนามผูกพันล้วนเป็นสัญชาติไทย เมื่อพิจารณานิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในโรงพยาบาลแต่
ละแห่งก็ล้ วนเป็ นนิ ติบุ คคลไทย เช่น บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ถือหุ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จากัด (มหาชน) บริษัทเอฟแอนด์เอส 79
จากัด และบริษัท สินธานี เพลซ จากัด ก็มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยทั้งหมด มีเพียงโรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ที่ปรากฏผู้ถือหุ้นและกรรมการที่มีอานาจลงนามสัญชาติฮ่องกง แต่ก็นับเป็นสัดส่วนที่น้อย
มาก (ดูตารางที่ 5.3) จึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีผู้เล่นรายใหญ่ที่
เป็นสัญชาติไทยทั้งหมด
เมื่อพิจารณาอัตราการกระจุกตัว (Concentration ratio) ในตลาดโรงพยาบาลเอกชนพบว่า
ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุด คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ที่อยู่ในบริษัท 20 อันดับแรก
ทั้งหมด 10 แห่ง รวมกันแล้วครอบครองสัดส่วนตลาดกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 55.08) ซึ่งเข้าข่ายผู้
ประกอบธุรกิจที่มีอานาจเหนือตลาด (CR1) ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 เมื่อ
รวมโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ที่ BDMS ถือหุ้นข้างน้อยด้วย (CR2) ส่วนแบ่งตลาดจะเพิ่มเป็นร้อยละ
73.94 และหากรวมกับโรงพยาบาลรามคาแหงซึ่ง BDMS ถือหุ้นข้างน้อยอีกแห่งหนึ่ง (CR3) ส่วนแบ่ง
ตลาดของผู้ ป ระกอบการสามรายแรกจะรวมกั น สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 78.43 ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น ตลาดที่ มี
การกระจุกตัวสูง
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ตารางที่ 5.3 สัญชาติโรงพยาบาลเอกชนที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับแรก
ลาดับ

รายชื่อ

สัดส่วนการถือหุ้น
(สัดส่วน %)
ไทย (59.28)
อังกฤษ (3.36)
สิงคโปร์ (1.74)
สวิส (1.26)
อเมริกัน (1.13)
ไทย (61.14)
ฮ่องกง (8.4)
อังกฤษ (3.3)
สิงคโปร์ (2.4)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน %)

1

กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)

นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (18.68)
บริษัทการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (6.5)
บริษัทวิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) (6.12)
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด (4.47)
สานักงานประกันสังคม (3.7)
บริษัทกรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) (20.5)
บริษัทกรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) (14.6)
Uob Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client
Account (8.4)
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด (7.6)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ทวี จากัด (5.53)
บริษัทกรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) (95.76)

2

โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด
(มหาชน)

3

สมิตเิ วช จากัด (มหาชน)

ไทย (95.76)

4

โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด
(มหาชน)

ไทย (82.59)
อังกฤษ (0.83)

5

โรงพยาบาลพญาไท 2 จากัด

ไทย (99.28)

บริษัทกรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) (38.24)
บริษัทเอฟแอนด์เอส 79 จากัด (10.52)
บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จากัด (7.19)
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จากัด (มหาชน) (99.17)

6

บางกอก เชน ฮอสปิทอล จากัด

ไทย (62.67)

นาย เฉลิม หาญพาณิชย์ (32.63)
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สัญชาติบริษัท
ทางพฤตินัย
ไทย

สัดส่วนกรรมการ
ไทยต่อต่างชาติ
12:0

สัญชาติกรรมการที่มี
อานาจลงนาม
ไทย

ไทย

10:1

ไทย 9 ฮ่องกง 1*

ไทย

8:0

ไทย

ไทย

11:0

ไทย

ไทย

7:0

ไทย

ไทย

10:0

ไทย

ลาดับ

รายชื่อ
(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น
(สัดส่วน %)
อเมริกัน (3.6)
อังกฤษ (3.5)
ไทย (100)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน %)
พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์ (7.37)
สานักงานประกันสังคม (5.75)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (97.26)

สัญชาติบริษัท
ทางพฤตินัย

สัดส่วนกรรมการ
ไทยต่อต่างชาติ

สัญชาติกรรมการที่มี
อานาจลงนาม

ไทย

8:0

ไทย

ไทย

7:0

ไทย

ไทย

7:0

ไทย

7

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จากัด

8

ไทย (99.97)

9

โรงพยาบาลศรีราชานคร จากัด
(มหาชน)
โรงพยาบาลพญาไท 1 จากัด

ไทย (100)

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จากัด (มหาชน) (74.8)
รวมผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นคนไทย (22.05)
บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จากัด (มหาชน) (99.9)

10

โรงพยาบาลพญาไท 3 จากัด

ไทย (100)

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จากัด (มหาชน) (98.95)

ไทย

7:0

ไทย

11

บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด

ไทย (99.73)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (91.48)

ไทย

5:1

ไทย

12

วิชัยยุทธ จากัด

ไทย (99.82)

ไทย

16:0

ไทย

13

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จากัด

ไทย (100)

รวมผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เป็นคนไทย (76.4)
นายแพทย์ ไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ (5.54)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (99.69)

ไทย

7:0

ไทย

14

บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จากัด

ไทย (99.99)

ไทย

12:0

ไทย

15

โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)

ไทย (67.14)
สิงคโปร์ (0.7)

นาง เจรียง จันทรกมล (39.86)
นาย พิชญ์ จันทรกมล (15.54)
นาย สูน กอจิตตวนิจ (6.3)
นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล (14.78)
บริษัทเอฟแอนด์เอส 79 จากัด (14.61)
บริษัทสินแพทย์ จากัด (8.58)

ไทย

15:0

ไทย
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ลาดับ

รายชื่อ

สัดส่วนการถือหุ้น
(สัดส่วน %)

16

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

17

โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด

ไทย (67.06)
สิงคโปร์ (0.96)
สวิส (0.87)
ไทย (99.94)

18

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จากัด

ไทย (100)

19

สินแพทย์ จากัด

ไทย (100)

20

โรงพยาบาลยันฮี จากัด

ไทย (100)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน %)
บริษัทโรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) (7.07)
บริษัทโรงพยาบาลเจ้าพระยา จากัด (มหาชน) (6.09)
น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์ (18.13)
นาย อภิรุม ปัญญาพล (10.25)
นาง กอบกุล ปัญญาพล (8.4)
คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ (47.6)
นาย บรรณพจน์ ดามาพงส์ (2.66)
นาย สันติ ภิรมย์ภักดี (1.66)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (100)
บริษัท สินธานี เพลซ จากัด (40.29)
บริษัท โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
(32.94) บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
(10)
นาย สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา (26)
นาง ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา (24)
นาย สรรพสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (12.5)

ที่มา ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศพร้อมระบบวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ โดย BOL
หมายเหตุ *นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน สัญชาติจีน (ฮ่องกง) มีชอื่ ไทย คือ นายชาญวุฒิ โสภณพนิช
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สัญชาติบริษัท
ทางพฤตินัย

สัดส่วนกรรมการ
ไทยต่อต่างชาติ

สัญชาติกรรมการที่มี
อานาจลงนาม

ไทย

12:0

ไทย

ไทย

10:0

ไทย

ไทย

7:0

ไทย

ไทย

10:0

ไทย

ไทย

6:0

ไทย

5.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
5.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายหลั ก คื อ พระราชบั ญ ญั ติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่ งมี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ ความคุ้ม ครองประชาชนผู้ รั บบริ การจาก
สถานพยาบาลในเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการ การเลิก การย้าย การปิดสถานพยาบาล
การเพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณากิจการของสถานพยาบาล การกาหนดคุณภาพและลักษณะของ
สถานพยาบาล ตลอดจนกาหนดอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลสถานพยาบาล
และกาหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตและผู้ดาเนินการสถานพยาบาลให้มีความเหมาะสม รวมทั้งให้มีการ
กาหนดจานวนสถานพยาบาลที่จะให้จัดตั้งได้หรือมีบริการทางการแพทย์บางชนิดในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ ง
ได้เพื่อให้มีการประกอบกิจการในลักษณะที่ให้บริการทางสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายลาดับรองที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. สถานพยาบาล และกฎหมายหลักอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายฉบับ
หัวข้อนี้นาเสนอกฎระเบี ย บที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ การประกอบกิจการและการดาเนินกิจการ การประกันคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพ
ในสถานพยาบาล และการควบคุมราคาสินค้าและบริการ ดังนี้
(ก) ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการประกอบกิจการและการดาเนินกิจการ
พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กาหนดให้มีคณะกรรมการสถานพยาบาลซึ่งมีทั้งกรรมการ
โดยตาแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็น
กรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ในการให้คาปรึกษา ให้ความเห็นและให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีหรือผู้
อนุญาตในเรื่องต่างๆ เช่น การออกกฎกระทรวงหรือประกาศ การอนุญาตให้ประกอบกิจการ การ
ดาเนินการสถานพยาบาล การปิดสถานพยาบาลหรือการเพิกถอนใบอนุญาต ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ
“ผู้อนุญาต” ใน พ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2559 หมายถึง อธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ หรือผู้ ซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมาย เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ระบุให้การประกอบกิจการสถานพยาบาล
ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ อ นุ ญ าต โดยต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้ว ยการประกอบกิจ การสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 โดยมีคุณสมบัติ และลั กษณะ
ต้องห้ามของผู้รับใบอนุญาตดังนี้
1. มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
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2. มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
3. ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4. ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับอนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามข้างต้นด้วย
มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กาหนดเงื่อนไขในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตว่าผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดาเนินการ ดังนี้
1. มีแผนงานการจั ดตั้งสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติ แล้ วจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมาย โดยพิจารณาตามหมวด 2
ข้อ 4 และ ข้อ 7 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. 2545
2. มี ส ถานพยาบาลตามลั ก ษณะที่ ก าหนดในกฎกระทรวง ก าหนดลั ก ษณะของ
สถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558
3. มีเครื่ องมือ เครื่ องใช้ เวชภัณฑ์ห รือยานพาหนะตามชนิดและจานวนที่กาหนด

ใน

กฎกระทรวงก าหนดชนิ ด และจ านวนเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ยาและเวชภั ณ ฑ์ หรื อ
ยานพาหนะที่จาเป็นประจาสถานพยาบาล พ.ศ 2558
4. มี ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ในสถานพยาบาลตามวิ ช าชี พ และจ านวนตรงตามลั ก ษณะของ
สถานพยาบาลที่กาหนดในกฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพและจานวนผู้ประกอบการวิชาชีพ
ในสถานพยาบาล พ.ศ. 2558
5. ชื่อสถานพยาบาลเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง กาหนดชื่อสถานพยาบาล และการ
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่า
รักษาพยาบาล ค่าบริการ และสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2558
ใบอนุญาตมีอายุถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่ 10 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต และการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย
การประกอบกิ จ การสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 หากมี ก ารโอนใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การ
สถานพยาบาลให้แก่บุคคลอื่นจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผู้ซึ่ง
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมาย
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เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลแล้ว ผู้รับอนุญาต (ผู้ประกอบกิจการ) ต้อง
จั ดให้ มีผู้ ดาเนิ น การ 1 คน ซึ่งเป็ น ผู้ ประกอบวิช าชีพ ทาหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิ ดชอบการ
ดาเนินการสถานพยาบาลนั้น โดยผู้ดาเนินการต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และต้องไม่เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนแห่งอื่นอยู่แล้ว อนึ่ง ใบอนุญาต
ผู้ดาเนินการมีอายุ 2 ปี นับแต่ปีที่ขอใบอนุญาต
(ข) ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
การควบคุมคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพภายในสถานพยาบาลจะเป็นการควบคุมคุณภาพ
ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นหลัก สถานพยาบาลจาเป็นที่จะต้องจ้างผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
เท่านั้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ดาเนินการสถานพยาบาลที่จะต้องดาเนินการตาม โดยอานาจในการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นจะอยู่ที่ส ภาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งจะมีกฎหมายวิช าชีพเฉพาะของตนเอง
รับรอง โดยมีหลักเกณฑ์สาคัญในการพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คล้ายคลึ งกัน คือ ต้อง
ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาและสถาบันที่สภาวิชาชีพนั้นรับรอง และต้องสอบผ่านความรู้
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆ ในประเทศ
ไทยยังใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
(ค) ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมราคาสินค้าและบริการ
มาตรา 32 (3) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กาหนดให้ผู้รับอนุญาตต้อง
แสดงอั ต ราค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า บริ ก ารและสิ ท ธิ ข องผู้ ป่ ว ย (ไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่ า ย ณ
สถานพยาบาลนั้ น ) และไม่ส ามารถเรี ยกเก็บหรื อยินยอมให้ มีก ารเรี ยกเก็บ ค่ารักษาพยาบาลหรื อ
ค่าบริการอื่นเกินอัตราที่ได้แสดงไว้ โดยรายละเอียดอยู่ในข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทาบัญชีอัตรา
ค่าบริการของสถานพยาบาลเอกชน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 3 เรื่อง ชนิดหรือ
ประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รั บอนุญาต
จะต้องแสดงตาม ซึ่งประกอบไปด้วย อัตราค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด
ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ย า ค่าบริ การโลหิ ตและส่ ว นประกอบของโลหิ ต ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าธรรมเนียม
บุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น31
กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ควบคุมราคาสินค้าและบริการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีมาตรการในการควบคุมราคาสินค้าและบริการ เช่น กาหนดการ
แสดงราคา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าเป็นการทาให้ร าคาต่าเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร
31
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การกาหนดให้เป็นสินค้าควบคุมหรือบริการควบคุม ซึ่งจะทาให้มีมาตรการอื่นตามมาได้ โดยในปัจจุบัน
ยาและบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการที่ต้องแสดงราคา โดยยาเป็นสินค้าควบคุมมาโดย
ตลอดทุกปี อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีการออกมาตรการในการควบคุมราคายาอย่างจริงจัง ส่วน
บริการทางการแพทย์ยังไม่ใช่บริการควบคุม
โดยสรุปหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมี 3 องค์กร ประกอบไป
ด้วย
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมี พ.ร.บ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในการกากับดูแล
คุณภาพสถานพยาบาล
2. สภาวิชาชีพและกฎหมายวิชาชีพต่างๆ ในการกากับดูแลคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล
3. คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ.2542 ในการกากับดูแลราคาสินค้าและบริการ
ในปัจจุบัน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชนไม่เอื้อต่อการทาธุรกิจของต่างชาติ
เท่าไรนัก ด้วยเหตุผลดังนี้
1. มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กาหนดให้ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและถ้าเป็นนิติบุคคลผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทยเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญของนักลงทุนต่างชาติ
2. นักลงทุนต่างชาติจาเป็นต้องพึ่งผู้ประกอบวิชาชีพคนไทย ทั้งในฐานะผู้ดาเนินการ และผู้
ให้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งกฎหมายที่กากับดูแลวิชาชีพสาขาต่างๆ เช่น แพทย์
พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร กาหนดให้ต้องมีการสอบใบอนุญาตซึ่งยังมีเนื้อหาภาษาไทยเป็นหลัก ทา
ให้นักลงทุนต่างชาติไม่สามารถนาบุคลากรวิชาชีพต่างชาติเข้ามาได้
3. นักลงทุนต่างชาติต้องทาความเข้าใจกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ
อีกทั้งยังมีหน่วยงานกากับดูแลหลายแห่ง เช่น คณะกรรมการสถานพยาบาล และสภาวิชาชีพต่างๆ
เช่นแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องในปัจจุบันนั้นมีลักษณะที่ไม่เอื้อต่อการเข้ามาทาธุรกิจจากต่างชาติ
5.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
จุดแข็งในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ คุณภาพในการรั กษา ราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศ
พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในภูมิภาคที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าอย่าง
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สิงคโปร์ ความเต็มใจในการให้บริการ (service mind) และสิ่งอานวยความสะดวกที่ครบครัน ซึ่งจุด
แข็งเหล่านี้นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ต่างชาติไม่เข้ามาแข่งในตลาดโรงพยาบาลเอกชน
อย่างไรก็ดี ธุร กิจโรงพยาบาลเอกชนมีจุดอ่อนบางประการ คือ บุคลากรทางการแพทย์ใน
ประเทศมีจานวนจากัด ทั้งจากสาเหตุที่สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรไม่ทัน และการที่วิชาชีพทางการ
แพทย์ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล ทัณตแพทย์ ล้วนเป็นวิชาชีพ ที่ต่างชาติไม่สามารถทาได้เพราะติด
เงื่อนไขการสอบใบประกอบวิชาชีพเป็นภาษาไทย ทาให้โรงพยาบาลเอกชนต้องดึงดูดบุคลากรทาง
การแพทย์ด้วยอัตราเงินเดือนที่สูง ส่งผลต่ออัตราค่าบริการโรงพยาบาลเอกชนที่สูงขึ้นไปด้วย ใน
ปัจจุบัน บริการทางการแพทย์ไม่ใช่บริการควบคุมที่กระทรวงพาณิชย์ต้องควบคุมราคา ทาให้อัตรา
ค่าบริการในโรงพยาบาลเอกชนค่อนข้างสูงสาหรับผู้บริโภคในประเทศ และในระยะยาว ราคาที่ไม่มีการ
ควบคุมนี้อาจทาให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันกับประเทศใกล้เคียงอย่างมาเลเซียในตลาด
Medical tourism ได้
5.4.3 ศักยภาพของคนไทย
การศึกษาโครงสร้างตลาดซึ่งพบว่า โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในประเทศไทยล้วนเป็นของผู้ลงทุน
สัญชาติไทยแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลเอกชนไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจนี้สูง เห็นได้
จากความนิยมในหมู่ผู้บริโภคคนไทยและต่างชาติที่เข้ามารับบริการ Medical tourism ในโรงพยาบาล
เอกชนในประเทศไทย ข้อมูลจากศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยระบุว่า ในปี 2560 รายได้จาก Medical
tourism ที่เกิดจากการเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชนอยู่ที่ประมาณ 48-49 พันล้านบาท อัตรา
การเติบโตปีต่อปี (year-on-year growth) อยู่ที่ร้อยละ 3-432 โดยมีผู้ใช้บริการประมาณ 550,000 คน
ต่ อ ปี 33 นอกจากนี้ ตลาดธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนยั ง สามารถเติ บ โตได้ อี ก 34 เนื่ อ งจากจ านวน
โรงพยาบาลทั่วประเทศยังถือว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังจะเห็นได้จากอัตราเตียง
ต่อประชากร 1,000 คน ของไทยที่อยู่ ร้อยละ 0.7 ซึ่งถือ ว่าน้อ ยเมื่อเทียบกับ หลายประเทศ เช่ น
สิงคโปร์ ร้อยละ 4.4 มาเลเซีย ร้อยละ 3.7 หรือฟิลิปปินส์ ร้อยละ 0.8 เป็นต้น 35 ความต้องการใช้
บริการโรงพยาบาลเอกชนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศทาให้ตลาดนี้สามารถเปิดรับผู้เล่นเพิ่มได้
อีก
32
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33
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34
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อุปสรรคสาคัญในการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย คือ อย่างไรก็ดี ความไม่
แน่ น อนของนโยบายรั ฐ ต่อโรงพยาบาลเอกชนอาจเป็น อุปสรรคในการเติบโตของธุรกิ จนี้ และต่ อ
แนวโน้มการเข้ามาลงทุนของต่างชาติด้วย36 ดังจะเห็นได้จากนโยบาย Medical tourism ที่รัฐประกาศ
ส่งเสริม หากแต่กลับไม่มีมาตรการในการส่งเสริมธุรกิจนี้ให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อสัดส่วนจานวนแพทย์ต่อ
ประชากรในประเทศค่อนข้างต่า คือ 3.9 คนต่อประชากร 10,000 คน เมื่อเทียบกับสิ งคโปร์ 19.5
มาเลเซีย 12.0 เวียตนาม 11.9 และเมียนมา 6.1 การส่งเสริมธุรกิจรักษาพยาบาลในภาวะดังกล่าวอาจ
ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการเชิงสังคม
ประการที่สอง นโยบายของรัฐต่อโรงพยาบาลเอกชนมีลักษณะสองมาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น
พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 บังคับใช้แก่โรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น ซึ่งบทบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.
ดังกล่าวกลายเป็นข้อจากัดที่ไม่สนับสนุนโรงพยาบาลเอกชนหลายอย่าง เช่น การขอรับใบอนุญาต
ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับบุคลากร เครื่ องมือ ยาและเวชภัณฑ์ การกาหนดราคา การโฆษณา และอื่นๆ
ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดเป็นต้นทุนที่โรงพยบาลเอกชนต้องแบกรับในการปฏิบัติตาม
ในขณะที่ โ รงพยาบาลรั ฐ ที่ มีลั ก ษณะการด าเนิ น ธุร กิ จ เหมื อนเอกชนจะไม่ ต้อ งปฏิบั ติ ตาม จึง อาจ
กลายเป็นประเด็นที่กระทบความสามารถในการแข่งขันได้

5.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
โอกาสที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในกิจการบริการโรงพยาบาลในประเทศไทยหากมี
การเปิดเสรีธุรกิจบริการดังกล่าวมีไม่มากนัก ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเป็น
ธุร กิ จ ที่ผู้ ป ระกอบการท้อ งถิ่น ที่มีค วามคุ้น เคยกับความต้อ งการและวัฒ นธรรมของคนในพื้น ที่มั ก
ได้เปรียบ เพราะ “ความน่าเชื่อถือ” เป็นตัวแปรสาคัญ โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงจะต้องสั่งสมมาจาก
ประวัติการให้ บริ การที่ย าวนาน ในขณะที่เทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการรักษาพยาบาลล้ ว นเป็น
เทคโนโลยีที่ “ซื้อได้” ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย หรือโปรแกรมที่ใช้ในการ
บริหารจัดการโรงพยาบาลก็ดี ทาให้โรงพยาบาลต่างชาติไม่มีข้อได้เปรียบโรงพยาบาลไทยที่ไม่ได้ขาด
แคลนทุน
นอกจากนี้ แล้ ว กฎระเบี ย บที่เ กี่ยวข้อ งกั บการประกอบธุร กิจ โรงพยาบาลเอกชนยัง เป็ น
อุปสรรคสาคัญในการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ เช่น วิชาชีพแพทย์และพยาบาลก็ยังคงเป็นวิชาชีพสงวน
สาหรับคนไทยผ่านการสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพที่ยังใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ทาให้ผู้ลงทุนต่างชาติยังต้อง
พึ่งพาแพทย์และพยาบาลไทยทั้งหมด
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นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในไทย 2 รูปแบบ คือ
เข้ามาลงทุนโดยถือหุ้นเพียงอย่างเดียว กับเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ซึ่งทั้งสองแบบล้วนมีข้อจากัด
ดังนี้37
5.5.1 กรณีลงทุนโดยการถือหุ้นอย่างเดียว
ข้อจากัดสาคัญในการลงทุนของต่างชาติในกรณีนี้ คือ อัตราผลตอบแทนจากหุ้นเนื่องจาก
ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่ลงทุนสูงทั้งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ และใช้เวลานานในการ
สร้างความเชื่อมั่นและแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่ผู้ บริโภค ในระยะสั้นจึงให้ผลตอบแทนต่า
เพราะใช้เวลานานกว่าจะคืน กาไร เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น เช่น ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 BDMS
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุน (dividend yield) เพียงร้อยละ 1.4 เทียบกับ
AIS ร้อยละ 3.64 หรือ ปตท. ร้อยละ 3.9638 เป็นต้น ดังนั้น นักลงทุนต่างชาติประเภทนี้จึงมักเลือกที่
จะไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
5.5.2 กรณีนักลงทุนที่เข้ามาบริหารด้วย
ข้อจากัดในกรณีที่นักลงุทนเข้ามาบริหารโรงพยาบาลด้วยมี 3 ประการหลัก ได้แก่ บุคลากร
ทางการแพทย์ ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่มาก่อน และวัฒนธรรมการบริหาร
(ก) บุคลากรทางการแพทย์
ในธุรกิจโรงพยาบาลสิ่งสาคัญที่สุด คือ บุคลากรทางการแพทย์ เช่น หมอ พยาบาล เภสัชกร
ทันตแพทย์ ซึ่งหากได้บุคลากรที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศเข้ามาทาการรักษาในโรงพยาบาลก็จะเป็น
ข้อได้เปรียบของนักลงทุนต่างชาติ แต่ในปัจจุบันไม่สามารถทาได้เพราะกฎระเบียบของสภาวิชาชีพที่ให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ต่างชาติต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเป็นภาษาไทยจึงจะสามารถให้บริการ
วิชาชีพในไทยได้
(ข) ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่มาก่อน
ผู้บริโภคคนไทยและต่างชาติคุ้นเคยกับโรงพยาบาลเอกชนแบรนด์ไทยอย่าง BDMS สมิติเวช
บารุ งราษฎร์ ซึ่งอยู่ มานานจนเป็น ที่รู้ จักและเป็นที่นิยม การนาแบรด์ต่างประเทศเข้ามาต้องสู้ กับ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศที่เข้มแข็งมาก ประกอบกับธรรมชาติธุรกิจโรงพยาบาลต้องใช้เวลานาน
ในการสร้างความเชื่อมั่น จึงเป็นไปได้ที่ต่างชาติจะไม่อยากเข้ามาแข่งในธุรกิจนี้
(ค) วัฒนธรรมการบริหาร
37
38
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ระบบการบริหารจัดการของต่างชาติ เช่น การใช้ Electronic Medical Record (EMR) ที่
เชื่ อ มโยงประวั ติ ค นไข้ ร ะหว่ า งโรงพยาบาล ซึ่ ง เป็ น จุ ด แข็ ง ของโรงพยาบาลในต่ า งประเทศอย่ า ง
ออสเตรเลีย นามาใช้ในโรงพยาบาลไทยไม่ได้ เพราะรับคนไข้ต่อวันเยอะจนไม่มีเวลาคีย์ข้อมูล ดังนั้น
การที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาบริหารโรงพยาบาลเองอาจไม่สามารถนาวัฒนธรรมการบริหารของตน
ที่เป็นจุดแข็งมาปรับใช้ในไทยได้ อนึ่ง มีกรณีที่โรงพยาบาลจากประเทศตะวันตกอย่าง Ramsay ของ
ออสเตรเลียที่มีโรงพยาบาล 235 แห่งทั่วโลก39 เข้าไปลงทุนบริหารโรงพยาบาลในจีนในปี 2014 ก็ต้อง
ถอนทุนจากจีนในปี 2016 40 ซึ่งอาจมีสาเหตุจากข้อจากัดในการนารูปแบบการบริหารโรงพยาบาลไป
ปรับใช้เช่นกัน
โดยสรุป แนวโน้มการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไม่น่าจะมีต่างชาติเข้ามาจากเหตุผลที่
กล่าวไว้ข้างต้น แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชน เช่น อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ ทั้ง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent,
Medical and Wellness Tourism) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) แต่หาก
ไม่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยเฉพาะการเปิ ด ให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ เ ข้ า มาท างานใน
โรงพยาบาลเอกชน ก็อาจไม่ทาให้ต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุน

5.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
ในการศึกษาการกากับดูแลโรงพยาบาลเอกชนของต่างประเทศ ผู้วิจัยเลือกศึกษาประเทศ
ออสเตรเลีย เนื่องจากมีกรณีธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่ประสบความสาเร็จอย่างเครือโรงพยาบาล
Ramsay โดยสามารถขยายสาขาในหลายประเทศทั่วโลก
ประเทศออสเตรเลีย มีการปกครองแบบสหพันธรัฐ จึงทาให้มีฝ่ายบริหารสองส่วน คือ รัฐบาล
กลาง (The Australian Government หรือ Commonwealth Government) และรัฐบาลท้องถิ่น
ซึ่งรัฐบาลทั้งสองส่วนล้วนมีบทบาทการกากับดูแลโรงพยาบาลเอกชน โดยรัฐบาลกลางมีหน้าที่ดูแล
ภาพรวมของระบบสาธารณสุขทั้งประเทศ เช่น การกาหนดนโยบายระดับชาติ การจัดตั้งหน่วยงาน
กากับดูแลต่างๆ การบริหารจัดการงบประมาณระบบประกันสุขภาพของประเทศ (Medicare) การ
ควบคุมดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยของสิ นค้าและยาภายในประเทศ และกากับดูแลระบบ
ประกันสุขภาพเอกชน (Private health insurance)
ในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่น (State and Territory Governments) มีหน้าที่หลักในการ
บริ ห ารงานการจั ด สรรงบประมาณบริ ห ารโรงพยาบาลรั ฐ ในพื้ นที่ และการออกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่
39

Ramsay Health Care, About Us, http://www.ramsayhealth.com/About-Us/Overview (สืบค้น 6 มี.ค. 2561)
Tim Binsted, “Ramsay Health Care pulls out of China JV,” https://www.smh.com.au/business/ramsay-health-carepulls-out-of-china-jv-20160302-gn844p.html
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โรงพยาบาลเอกชนที่จ ะท าธุร กิจ ภายในมลรัฐ ไปจนถึงการกากั บดูแลเรื่องที่ เกี่ยวข้ องกับ สุ ขภาพ
โดยทั่วไปในรัฐดังกล่าว เช่น การขายเหล้าและบุหรี่ เป็นต้น อนึ่ง ทั้งสองรัฐบาลมีหน้าที่ร่วมกันในหลาย
เรื่อง เช่น การกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของบริการสุขภาพและผู้ประกอบอาชีพใน
สถานพยาบาล เป็นต้น
การนาเสนอในส่วนนี้ประกอบไปด้วย 3 ประเด็น คือ หน่วยงานกากับดูแล การขอใบอนุญาต
และการกากับดูแลคุณภาพการออกแบบสถานพยาบาล
5.6.1 หน่วยงานกากับดูแล
ในอดีต มาตรฐานของบริการและสถานพยาบาลอยู่ในขอบเขตของรัฐบาลท้องถิ่น อย่างไรก็ดี
รั ฐ บาลกลางออสเตรเลี ย เล็ งเห็ น ความส าคัญของการกาหนดมาตรฐานกลางทางด้านสุ ขภาพของ
ประเทศ ทาให้ในปี ค.ศ. 2011 มีการบัญญัติ พ.ร.บ.ปฏิรูปสุขภาพ (National Health Reform Act
2011) ซึ่งทาให้เกิดหน่วยงาน 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานของสถานพยาบาลทั้ง
ประเทศ คือ The Australian Commission on Safety and Quality in Health Care และ
National Health Performance Authority
(ก) The Australian Commission on Safety and Quality in Health Care (ACSQHC)
มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลความปลอดภัยและคุณภาพบริการสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย โดยการ
สนับสนุนและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการแก่หน่วยงานต่างๆ และพัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัยและคุณภาพการบริการสุขภาพแห่งประเทศ (National Safety and Quality Health
Service (NSQHS) Standards) ซึง่ โรงพยาบาลทุกแห่งต้องผ่านมาตรฐาน NSQHS
(ข) National Health Performance Authority (NHPA) รับผิดชอบการดาเนินงานของ
สถานพยาบาลทั้งของเอกชนและรั ฐบาลโดยมีห น้าที่ในการติดตาม (monitoring) และรายงาน
(reporting) การดาเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งต้องส่งรายละเอียดการดาเนินการ
ข้อมูลผู้ป่วย และผลประกอบการให้แก่ NHPA ซึ่งจะมีการจัดทารายงานสถานการการดาเนิน งานเป็น
ประจาทุกปี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน NHPA นั้นถูกยุบไปแล้วเนื่องจากเหตุผลทางด้านงบประมาณที่
ถูกมองเป็นหน่วยงานที่เล็กเกินไป ทาให้หน้าที่ในการติดตามการดาเนินงานได้ถูกถ่ายโอนไปยังหน่วยที่
มีอยู่ก่อนแล้วและมีลักษณะการดาเนินการที่ใกล้เคียงกันคือที่ The Australian Institute of Health
and Welfare (AIHW) ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลีย นอกจากนี้
สานักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (Australian Bureau of Statistics – ABS) ยังมีการจัดทาการสารวจ
(survey) ประสบการณ์ของคนไข้เป็นประจาทุกปี
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5.6.2 การขอใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนในประเทศออสเตรเลีย อยู่ภายใต้
รัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งแต่ละรัฐจะมีการกาหนดขั้นตอนและรายละเอียดแตกต่างกันไปตามกฎหมายของ
รัฐบาลท้องถิ่นนั้น กฎหมายเหล่านี้มีลักษณะใกล้เคียงกับ พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ของ
ประเทศไทย ซึ่งจะกาหนดรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ในการขออนุญาต และบทกาหนดโทษ โดยมี
ประเด็นที่คล้ายคลึงกัน เช่น การกาหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต (Licensee) หลักเกณฑ์พิจารณา
และเอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาต (Process) อัตราค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาต (Fee) และอื่นๆ
เช่นสิทธิผู้ป่วย มาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการอพยพในกรณีฉุกเฉิน แนวปฏิบัติและ
นโยบายการบริหารโรงพยาบาล และการควบคุมการติดเชื้อ เป็นต้น
ตัวอย่างกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาต เช่น คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต (Licensee)
ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียจะต้องมี "บุคลิกที่ดีและมีชื่อเสียงที่ดี มีความเหมาะสม และมีทุนทรัพย์และ
ทรัพยากรที่เพียงพอ" ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตัดสินเป็นหลัก ในขณะที่รัฐควีนส์แลนด์ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะต้องเป็นแพทย์ผู้ประกอบโรคศิลปะ พยาบาล องค์กรทางศาสนา สมาคม หรื อองค์กรที่
ได้รับการรับรองและยอมรับ ซึ่งมีความเจาะจงมากกว่าการกาหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตในรัฐ
เซาท์ออสเตรเลียที่ระบุคุณสมบัติไว้แบบกว้างๆ 41 อย่างไรก็ดี ไม่มีรัฐใดในออสเตรเลียที่มีข้อกาหนด
เกี่ยวกับสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต เหมือนที่ระบุใน พ.ร.บ. สถานพยาบาลของไทย แต่
ประเด็นดังกล่าวอาจเข้าข่ายดุลยพินิจของผู้ตัดสินในเรื่อง “ความเหมาะสม” ได้
5.6.3 การกากับดูแลคุณภาพการออกแบบสถานพยาบาล
The Australian Health Infrastructure Alliance (AHIA) เป็นหน่วยงานรัฐที่เกิดจากความ
ร่วมมือของรัฐบาลกลางและมลรัฐต่ างๆ ในการสร้างมาตรฐานของอาคารและสถานที่สาหรับบริการ
สุขภาพ ปัจจุบันหน่วยงานนี้มีหน้าที่หลักในการพัฒนาและกาหนดคู่มือในการออกแบบสถานพยาบาลที่
เรียกว่า The Australian Health Facility Guidelines (AusHFG)
มาตรฐาน AusHFG ผ่านการศึกษากฎระเบียบข้อบังคับของมลรัฐและปรึ กษากับรัฐบาลแต่ละ
มลรัฐ ผู้ประกอบการจึงสามารถที่จะใช้มาตรฐาน AusHFG นี้ในการออกแบบและสร้างอาคารในทุกมล
รัฐ แม้ว่าบางรัฐบาลท้องถิ่นจะมิได้มีการบังคับให้ใช้มาตรฐานของ AusHFG อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
แต่ผู้ประกอบการก็จะมั่นใจได้ว่าหากดาเนินการสร้างสถานพยาบาลที่ อิงอยู่กับมาตรฐานของ AusHFG
สถานพยาบาลนั้นจะได้รับการพิจารณาใบอนุญาตอย่างแน่นอน
41

The Productivity Commission, “Private Hospitals in Australia” http://www.pc.gov.au/research/completed/private-hospitals/

privatehospitals.pdf (สืบค้นเมื่อ 10 มิถนุ ายน 2561).
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โดยสรุ ป เนื่ อ งจากออสเตรเลี ย เป็ น ประเทศที่ ป กครองแบบสหพั น ธรั ฐ การก ากั บ ดู แ ล
โรงพยาบาลเอกชนเป็นอานาจของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีความยืดหยุ่นและเข้าใจบริบททางพื้นที่มากกว่า
รัฐบาลกลาง อย่างไรก็ดี รัฐบาลกลางยังคงมีบทบาทในการกาหนดมาตรฐานระดับประเทศซึ่งรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคแน่ใจว่าจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานแบบ
เดียวกัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชนหลายหน่วยงาน สาหรับประเทศ
ไทยการออกใบอนุญาตสถานพยาบาล กฎระเบียบในการจัดตั้งสถานพยาบาล รวมถึงการออกแบบและ
ก่อสร้างสถานพยาบาลในไทยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งหมด ซึ่งที่
ผ่านมาพบว่าไม่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการกากับดูแล ยกเว้นประเด็นกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งไม่บังคับใช้กับโรงพยาบาลรัฐ
ในประเด็นดังกล่าว สาหรั บประเทศออสเตรเลีย กฎระเบียบจะแตกต่างออกไปตามแต่ล ะ
รัฐบาลมลรัฐ ซึ่งเกือบทุกมลรัฐยกเว้น Australian Capital Territory (ACT) ที่ตั้งเมืองหลวง
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนก็จะไม่นามาใช้บังคับกับโรงพยาบาลของรัฐ อนึ่ง รัฐบาลกลาง
กาหนดกฎที่โรงพยาบาลทุกแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลรัฐที่จะรับการจ่ายประกันสุขภาพเอกชน (private
health insurance) ต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ตามที่กาหนด เช่น บริการที่มี รายละเอียดการรับรอง
คุณภาพที่ได้รับ จานวนเตียง เป็นต้น42
นอกจากนี้ ประสบการณ์ของออสเตรเลียที่น่าสนใจ คือ การมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ติดตาม
และรายงานคุณภาพของสถานพยาบาลทุกปีอย่าง The Australian Institute of Health and
Welfare (AIHW) (เดิมทีเป็นหน้าที่ของ National Health Performance Authority) โดย
โรงพยาบาลทุกแห่งจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ ข้อมูลผู้ป่วย และผลประกอบการให้ และยังมี
การสารวจประสบการณ์ของคนไข้ ประจาปี โดยสานักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS) ซึ่งการติดตาม
การให้ บ ริ ก ารและผลความพึง พอใจของคนไข้ นี้ น่า จะเป็น ปั จจั ย ส าคั ญที่ ช่ ว ยประกัน คุ ณภาพการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริม ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากผู้บริโภคจะมีข้อมูลที่เพียงพอในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการและมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการตามที่คาดหวังไว้
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Department of Health, “Private hospitals licensing and data collection,”
http://www.health.gov.au/internet/publications/publishing.nsf/Content/phdcreview~phdcreview_curr~phdcreview_
curr_3
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5.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.7.1 บทสรุป
โดยสรุป ตลาดธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทยประกอบไปด้วยผู้ประกอบการสัญชาติไทยเกือบ
ทั้งสิ้น โดยมีนักลงทุนต่างชาติน้อยมาก สาเหตุหลักมาจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่เอื้ออานวย และ
ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่เข้มแข็งและมีความพร้อมทั้งด้านทุน บุคลากร และเทคโนโลยี แม้จะ
มีผู้เล่นที่มีอานาจเหนือตลาด แต่เนื่องจากอุปทานในตลาดยังไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ทั้งภายในและนอก
ประเทศ จึ งยั งมีช่องว่างให้ ธุร กิจ โรงพยาบาลเอกชนในไทยเติบโตได้อีก หากมีแนวทางนโยบายที่
เกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนชัดเจน
5.7.2 ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสามารถเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพสูงและไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการลงทุน อย่างไรก็ดี การ
เปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยการแก้ไขธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่า งด้ าว พ.ศ. 2542 อาจไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ตลาดบริ การโรงพยาบาลเท่ า ใดนั ก เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่ต่างชาติแข่ งขันได้ยาก นักลงทุนต่างชาติที่สนใจเข้ามาน่าจะเลือกรูปแบบของ
การร่วมทุนมากกว่าเนื่องจากต้องพึ่งพาพันธมิตรที่เป็นคนไทย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
ไทยที่ต้องการระดมทุนเพื่อขยายกิจการหรือยกระดับบริการให้มีทางเลือกของแหล่งทุนมากขึ้น
เพื่อให้การเปิดเสรีมีผลทาให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควร
มีการพยากรณ์อุป สงค์ของแพทย์ และพยาบาลที่ต้องรองรับการขยายตัว ของธุรกิจโรงพยาบาลใน
อนาคตเพื่อที่จะกาหนดมาตรการและนโยบายในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอ และ
นโยบายในการนาเข้าบุคลากรทางการแพทย์ในระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ แต่ทั้งนี้
หากจาเป็นต้องมีการนาเข้าแพทย์จากต่างประเทศ จะต้องมีการกาหนดกรอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
คุณสมบัติของแพทย์ต่างชาติ รวมทั้งพิจารณาให้แพทย์ต่างชาติต้องทาประกันความรับผิดจากความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ (malpractice insurance) ด้วยเพื่อให้การคุ้มครองผู้ป่วยที่ได้รับความ
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บทที่ 6 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
6.1 บทนา
จากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดาเนินชีวิต ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่มีอายุยืนยาวและทาให้หลายประเทศทั่วโลกกาลังก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)43 จะเห็นได้ว่าหลายประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ ประเทศ
ในแถบยุโรป ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged society)44 ขณะที่บางประเทศ
ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนากาลังเผชิญกับสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตัวอย่างเช่น ประเทศ
ไทย จากการประมาณการขององค์การสหประชาชาติ พบว่า แนวโน้มของจานวนผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยนั้นเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรรวม รายละเอียดดังรูปที่ 6.1 โดยในปี พ.ศ.
2563 ประเทศไทยจะมีจานวนผู้สูงอายุราว 13 ล้านคน หรือร้อยละ 19 ของจานวนประชากรทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าว บางส่วนเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล 45 ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 มี
ประมาณ 3 แสนคน จากผู้สูงอายุทั้งหมดประมาณ 10 ล้านคน (TDRI 2560)
รูปที่ 6.1 จานวนผู้สูงอายุและประชากรรวมของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2573
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ที่มา: ประมวลจาก United Nations (2017) สืบค้นจาก https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/
43

การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หมายถึง ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือมีประชากร
อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด
44
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ หมายถึง ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือมี
ประชากรอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด
45
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ประสบปัญหาการดาเนินกิจกรรมในชีวิตประจาวัน จาแนกเป็นกลุ่มติดบ้านที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง
และกลุ่มติดเตียงที่แทบจะไม่สามารถทากิจวัตรประจาวันด้วยตนเองได้เลย ซึ่งจะประเมินด้วยแบบสอบถามการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจาวันขั้นพื้นฐานที่จัดทาขึ้นโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้สูง อายุสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุในประเทศไทย เนื่องจากรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันนั้นต่างจากในอดีตซึ่งเป็นการ
พึ่งพาการดูแลจากคนในครอบครัวเป็นหลัก แต่ปัจจุบัน คนในครอบครัวส่วนมากมี ลักษณะของการ
ทางานนอกบ้าน ทาให้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง ฉะนั้น หลายครอบครัวจึงเลือกใช้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีรูปแบบหลากหลาย เช่น บริการบ้านพักผู้สูงอายุ บริการสถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน
บริการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยส่วนมาก
ยังเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่มีโอกาสและความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากมีตลาดรองรับขนาดใหญ่
ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้สูงอายุภายในประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุจากต่างประเทศที่เป็นผลมา
จากศักยภาพของธุร กิจ การท่องเที่ย วและธุรกิจ การแพทย์ ของไทย ซึ่งสามารถดึงดูดผู้ สู งอายุจาก
ต่างประเทศได้เป็นจานวนมาก
การศึกษาในหัวข้อนี้จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ 4 ประเด็น ประกอบด้วย โครงสร้างตลาดและ
การแข่งขัน สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

6.2 ขอบเขตตลาด
ปั จ จุ บั น มีผู้ ป ระกอบการที่ จ ดทะเบี ยนเป็ นสถานดูแ ลผู้ สู ง อายุกั บกรมพัฒ นาธุร กิจ การค้ า
ทั้งหมด 800 ราย ส่วนใหญ่เป็นการจดทะเบียนโดยบุคคลธรรมดาจานวน 631 ราย และเป็นการจด
ทะเบียนของนิติบุคคลจานวน 169 ราย แต่ละรายจะมีลักษณะบริการที่แตกต่างกัน รายละเอียดตาม
กรอบที่ 6.1 โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการรายหนึ่งจะให้ บริการในการดูแลผู้สูงอายุห ลายรูปแบบ
ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบเช้าไปเย็นกลับในสถานที่ที่กาหนดไว้อาจมี
บริการให้ผู้สูงอายุพักค้างคืนด้วยหากต้องการ หรือบางรายอาจมีบริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ด้วย เป็นต้น
ในภาพรวมจะเห็นได้ว่า ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีจานวนผู้เล่นในตลาดเป็นจานวนมาก แต่เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดของการให้บริการ พบว่า ผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีลักษณะของบริการและ
กลุ่มลูกค้าแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็นตลาดย่อยๆ ตามลักษณะของการให้บริการ
เช่น ตลาดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบรายวัน ตลาดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบระยะยาว ตลาดสถานบริบาล
เป็นต้น ฉะนั้น ทางคณะผู้วิจัยจะเลือกศึกษาธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการขยายตัวและเป็น
ธุรกิจที่ต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง
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กรอบที่ 6.1 ลักษณะกิจกรรมของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อพิจารณารูปแบบและขอบเขตการให้บริการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ลักษณะการให้บริการ
ของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุนั้นมีความหลากหลายมาก ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จาแนก
ลักษณะกิจกรรมของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุออกเป็น 6 รูปแบบ ได้แก่
1) สถานดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเดย์แคร์ (Day Care) คือ สถานดูแลผู้สูงอายุแบบเช้าไป-เย็นกลับ
2) สถานบริการดูแลระยะยาว (Long Stay) คือ สถานดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมบริการพักค้างคืน การ
ช่วยเหลือกิจวัตรประจาวัน พร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้น เช่น บ้านพักคนชรา สถานที่ให้การ
ช่วยเหลือในการดารงชีวิต สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบริบาล สถานดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย เป็นต้น
3) ที่อยู่อาศัยเฉพาะผู้สูงอายุ คือ การบริการผู้สูงอายุหรือผู้ที่เตรียมเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป
เป็นการเช่าซื้อบ้านหรือห้องพักในระยะยาว โดยมากเป็นระยะเวลา 30 ปี หรืออยู่อาศัยจนสิ้นอายุขัย แต่
ไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในบ้านนั้นเมื่อเสียชีวิต
4) ธุรกิจบริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
5) สถานสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนไร้ญาติ คือ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเรื่องที่พักอาศัยและมีอาหาร
บริการ 3 มื้อ
6) สถานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คือ การให้บริการตรวจสุขภาพและคาแนะนาในการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ในงานศึกษาวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาธุรกิจบริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
หรือธุรกิจโฮมแคร์ (Home care) ซึ่งจากรายงานของ Economic Intelligence Center (2560) ระบุ
ว่ามีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 20 ของตลาดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุทั้งหมด และจัดเป็นอันดับสองรอง
จากส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ (Nursing home) ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ร้อยละ
62 เหตุผลที่เลือกศึกษาธุรกิจโฮมแคร์เพราะว่ากาลังเป็นที่ต้องการในตลาด จากค่านิยมของผู้สูงอายุที่
ต้องการพักอาศัยที่บ้ านมากกว่าการไปอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบค่าบริการรายเดือนสาหรับการดูแลผู้สูงอายุในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน พบว่า ค่าบริการ
ของโฮมแคร์จะต่ากว่าค่าบริการของสถานดูแลผู้สูงอายุประมาณ 10%
เมื่อพิจารณาในแง่ของการลงทุน ธุรกิจโฮมแคร์จัดเป็นกิจกรรมที่นักลงทุ นต่างชาติมีโอกาสเข้า
มาลงทุน ได้ส ะดวกกว่าธุ ร กิจ ดูแลผู้ สู งอายุอื่ นๆ โดยปั จจัย ส าคั ญของการดาเนินธุร กิจบริการดูแ ล
ผู้สูงอายุตามบ้านจะอยู่ที่ระบบบริหารจัดการและบุคลากรเป็นหลัก ต่างจากบริการสถานดูแลผู้สูงอายุ
ที่จาเป็นต้องลงทุนในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งบุคคลต่างด้าวไม่ สามารถครอบครองได้ หรือบริการสถาน
บริ บ าลที่มีบ ริ การด้านการแพทย์ ซึ่งมีเงื่อนไขการขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ.
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สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 1746 กาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล เช่น การกาหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นอุปสรรคสาหรับ
นักลงทุนต่างชาติที่ไม่ได้พานักในประเทศไทย เป็นต้น
ในการศึกษาโครงสร้างตลาดและการแข่งขัน ของธุรกิจโฮมแคร์ คณะผู้วิจัยจะสืบค้นข้อมูลโดย
อ้างอิงตามรหัสธุรกิจของนิติบุคคล (TSIC) ที่จัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ หากพิจารณา
รหัสธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโฮมแคร์จะพบว่าไม่มีรหัส สาหรับธุรกิจโฮมแคร์โดยตรง แต่กิจกรรม
บริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านจะอยู่ภายใต้รหัสธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 รหัส ได้แก่
1) กิจกรรมการบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่ น (รหัสธุรกิจ
TSIC 82990) กิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เช่น การจดบันทึกรายงานคาต่อคาของการ
ดาเนินงานในศาลและการออกเอกสารบันทึกที่เกี่ยวข้อง บริการกาหนดรหัสสินค้า บริการ
พิมพ์รหัสสินค้า บริการระดมทุนที่กระทาโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง บริการ
จัดประเภทของไปรษณี ย์ภัณฑ์ บริการเรียกเก็บเงินในที่จอดรถ กิจกรรมของนักประมูล
อิสระ การบริหารกลยุทธ์มัดใจลูกค้า บริการติดตามเร่งรัด หนี้สิน บริการอื่นๆ ที่สนับสนุน
ธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2) กิจกรรมอื่นๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (รหัสธุรกิจ TSIC
86909) กิจกรรมด้านสุขอนามัยที่ดาเนินงานโดยบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์และทันตแพทย์ใน
โรงพยาบาล ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากพยาบาล นางผดุงครรภ์
และนักกายภาพบาบัด กิจกรรมเหล่านี้สามารถดาเนินการได้ในคลินิกสุ ขภาพที่มีอยู่ใน
สถานที่ทางานในโรงเรียน บ้ านพักผู้สูงอายุ องค์กรด้านแรงงานและมูลนิธิต่างๆ และใน
สถานบริการสุขภาพอื่นๆ ในชุมชนที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ตลอดจนในสถานที่ให้คาปรึกษา
ส่ ว นบุ ค คล บ้ า นของผู้ ป่ ว ยหรื อ ที่ อื่ น ๆ กิ จ กรรมเหล่ า นี้ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษาทาง
การแพทย์
3) หน่วยบริการทางพยาบาลที่จัดที่พักให้ (รหั สธุรกิจ TSIC 87100) สถานที่พักสาหรับ
ผู้สู งอายุ พร้ อมให้ บ ริ การการพยาบาล สถานที่พักฟื้นผู้ ป่ว ยเรื้อรัง บ้านพักผ่ อนพร้อม
46

มาตรา 17 ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(1) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(2) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(3) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(4) ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับอนุญาต ผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งด้วย
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ให้บริการการพยาบาล หน่วยบริการการพยาบาลต่างๆ และบ้านพักรักษาผู้ป่วย ลักษณะ
การดาเนินธุรกิจหลักคือการให้บริการสถานที่พักหรือสถานบริบาลที่มีบริการการพยาบาล
สาหรับผู้สูงอายุ เช่น บริการจัดหาที่พัก บริการการพยาบาล บริการที่พักอาศัยชั่วคราว
บริการสถานที่พักฟื้น เป็นต้น
4) กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจาสาหรับผู้สูงอายุ (รหัส
ธุรกิจ TSIC 87301) รวมถึงกิจกรรมการดูแลอย่างต่อเนื่องแก่ชุมชนผู้เกษียณอายุและ
บ้ า นพั ก ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ ต้ อ งให้ บ ริ ก ารพยาบาลเล็ ก น้ อ ย บ้ า นพั ก ที่ ไ ม่ มี บ ริ ก ารการ
พยาบาล การดูแลรวมถึงการจัดห้องพัก บ้านพักประจา ลักษณะการดาเนินธุรกิจเน้นไปที่
การให้บริการดูแลรักษาหรือบริบาลโดยทั่วไปแก่ผู้สูงอายุ อาทิ การดูแลฟื้นฟู การรั กษา
การให้คาแนะนาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ การช่วยเหลือกิจวัตรประจาวัน เป็นต้น
โดยกิจกรรมดังกล่าวจะถูกบริการในสถานที่ที่ทางผู้ประกอบการได้จัดหาไว้ให้หรือการ
ให้บริการนอกสถานที่
5) กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (รหัสธุรกิจ TSIC 88101)
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุในเวลากลางวัน งานสังคม
การให้คาปรึกษา งานสวัสดิการ การบริการส่งต่อหรือบริการที่คล้ายกันสาหรับผู้สูงอายุใน
บ้านและที่อื่นๆ ซึ่งดาเนินการโดยรัฐบาลหรือองค์กรเอกชน องค์กรแห่งชาติหรือกลุ่มใน
ท้องถิ่นที่ช่วยกันเองและการจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษาไว้บริการ ได้แก่ การออก
เยี่ยมผู้สูงอายุ กิจกรรมดูแลในเวลากลางวันสาหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมฝึกอาชีพ
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะพิจารณาผู้ประกอบการภายใต้ 5 รหัสข้างต้นที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับ
แรกในปี พ.ศ. 2559 โดยศึกษากิจกรรมและขอบเขตการให้บริการของแต่ละบริษัท แล้วเลือกเฉพาะ
ธุร กิจ ที่มีบ ริ การจั ดส่ งผู้ ดูแลไปดูแลผู้ สู ง อายุตามบ้าน หลั ง จากทราบจานวนผู้ เล่ นในตลาดแล้ ว จะ
ทาการศึกษารายละเอียดโครงสร้างตลาดและสภาพการแข่งขันของธุรกิจในลาดับถัดไป

6.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
6.3.1 โครงสร้างตลาด
จากการสืบค้นข้อมูลบนฐานข้อมูลของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) ตามลาดับ
ขั้นตอนที่กล่าวไว้ในหัวข้อขอบเขตตลาด พบว่า มีผู้ประกอบการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจโฮมแคร์ 12 ราย
ทุนจดทะเบียนรวมประมาณ 49 ล้านบาท และมีมูลค่ารายได้รวมในปี พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 74 ล้าน
บาท โดยทั้งหมดถือเป็นบริษัทสัญชาติไทยจากสัดส่วนการถือหุ้น ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน โดยบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทย มีเพียง 2 รายที่เป็นการร่วมทุนกับต่างชาติ (Joint Venture) ได้แก่ บริษัท โครนัส
(ประเทศไทย) จากัด และบริษัท จัดหางานไทยรีเออิและดูแลผู้สูงอายุ จากัด รายละเอียดตามตารางที่
6.1
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ตารางที่ 6.1 โครงสร้างการถือหุ้นของธุรกิจบริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Care) 12 อันดับแรก ลาดับตามรายได้ปี พ.ศ. 2559
ลาดับ

1

รายชื่อ

TSIC

4

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)

บริษัท จูเนียร์ และซีเนียร์ โฮม 87301
เฮลท์แคร์ จากัด

ดู แ ลผู้ สู ง อายุ แ ละเด็ ก เล็ ก เครื อ ไทย 100%
โรงพยาบาลกล้วยน้าไท 2

นา งส า ว อุ ไร ศรี งา ม เจ ริ ญ
96.99%

บริษัท โครนัส (ประเทศไทย) 82990
จากัด

ให้บริการนาพยาบาลเข้าดูแลผู้ป่วย ไ ท ย 51%
และผู้สูงอายุตามบ้าน ให้บริการส่ง สิงคโปร์ 39%
พยาบาลไปเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลและ มาเลเซีย 10%
บ้านของผู้ป่วย รวมทั้งบริการตรวจ
เ ยี่ ย ม โ ป ร แ ก ร ม ฟื้ น ฟู ผู้ ป่ ว ย
ตลอดจนบริ ก ารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เ ช่ น นั ก ก า ย ภ า พ บ า บั ด นั ก
กิจ กรรมบ าบั ด และนัก โภชนาการ
โดยมีสาขาทั้งในไทย สิงคโปร์ และ
อินโดนีเซีย

บริ ษั ท โครนั ส (เอเชี ย ) 35%
( สิ ง ค โ ป ร์ )
นาย กฤตกร รั ต โนภาส 25%
นาย ณั ฐ พั ช ร์ ลี นุ ต พงษ์ 25%
น า ย ค อ ว ย์ ฮ อ ง พิ น 10%
(มาเลเซีย)

2

3

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

บริ ษั ท จั ด หางานไทยรี เ ออิ 87301
และดูแลผู้สูงอายุ จากัด

ให้บริการบ้านพักสถานดูแลคนชรา ไ ท ย 51% นาย พิชญ์ เถลิงศักดานุวงศ์ 50%
เด็กและบุคคลอื่น
ญีป่ ุ่น 49%
บริษทั รีเออิ จากัด 49%

บริษัท พรีเมี่ยมโฮมแคร์ จากัด 87301

บ้านพักคนชรา

ไทย 100%

นางสาว กิ ต ติ พ ร กิ ต ติ สุ น ทร
70%

134

สัญชาติของ
บริษัททาง
พฤตินัย

สัดส่วน
กรรมการไทยต่อ
กรรมการ
ต่างชาติ

ไทย

3:0

ไทย

2:2

ต่างชาติ
โดยสัดส่วน
คณะกรรมการ
ไทย

1:3

1:0

อานาจกรรมการ
กรรมการสองคนลงลายมื อ ชื่ อ
ร่ว มกัน และประทับ ตราสาคัญ
ของบริษัท
กรรมการหนึ่ง คนลงลายมื อ ชื่ อ
และประทับตราสาคัญของบริษัท

กรรมการหนึ่ง คนลงลายมื อ ชื่ อ
และประทับตราสาคัญของบริษัท
นางกิ ต ติ พ ร กิ ต ติ สุ น ทร ล ง
ลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ
ของบริษัท

ลาดับ

รายชื่อ
บริษัท บ้านพาดี จากัด

TSIC
87301

ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(สัดส่วน%)
ไทย 100%

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)

7

ห้างหุ้นส่วนจากัด มานา เนอร์ 87100
สซิ่งโฮม

ด า เนิ น ธุ ร กิ จ สถ านพั ก ฟื้ น ดู แ ล ไทย 100%
ผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ ป่ ว ย บริ ก ารจั ด ส่ ง
พนัก งานพี่เ ลี้ย งเด็ก พนัก งานดูแ ล
ผู้ป่วย/ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยระยะ
พั ก ฟื้ น และแม่ บ้ า น เพื่ อ ประจ าที่
บ้ า นหรือ โรงพยาบาล มีบ ริก ารทั้ ง
แบบประจาและไป-กลับ
ประกอบกิ จ การสถานพยาบาล ไทย 100%
สถานพักฟื้น ดูแลผู้ป่วย คนชรา

8

บริ ษั ท บ้ า นสุ ข ใจ เฮลท์ แ คร์ 88101
จากัด

ประกอบกิ จ การดูแ ลผู้ สู ง อายุ แ ละ ไทย 100%
จัดส่งผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุไปที่บ้าน

นาย วลั ญ ช์ ชั ย ธนธี ร์ บ ดิ น ทร์
98%

บริษัท พชรเฮลท์แคร์ จากัด

ประกอบกิจการสถานดูแลผู้ป่วยใน ไทย 100%
ระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุทั้งในและ
นอกสถานที่

น า ย ชั ช ว า ล ห ง ส์ ล า พ อ ง
49.
96%
นาง พร้ อ มพรรณ โตประเสริ ฐ
พงศ์ 49.96%

6

9

87100

สัดส่วน
กรรมการไทยต่อ
กรรมการ
ต่างชาติ

นาย ชัชวาล สุวิชาเชิดชู 50%

5

บริษั ท โกลเด้นไลฟ์ เนอสซิ่ ง 88101
โฮม จากัด

สัญชาติของ
บริษัททาง
พฤตินัย

ไทย

5:0

ไทย

2:0

นาย บุญชู จูระมงคล 50%

อานาจกรรมการ
นายชัช วาลย์ สุ วิ ชาเชิด ชู และ
น า ง ส า ว นิ ธิ ม า ไ ช ย สิ ท ธิ์
กรรมการสองคนลงลายมื อ ชื่ อ
ร่ ว มกั น และประทั บ ตราส าคั ญ
ของบริษัท
กรรมการหนึ่ง คนลงลายมื อ ชื่ อ
และประทับตราสาคัญของบริษัท

น.ส. ภัชมนหก ผดุงทรัพย์ 50%
นาย สุชาติ ผดุงทรัพย์ 50%

ไทย

1:0

ไทย

1:0

กรรมการหนึ่ง คนลงลายมื อ ชื่ อ
และประทับตราสาคัญของบริษัท

3:0

นางพร้ อ มพรรณ โตประเสริ ฐ
พงศ์ และนายชั ช วาล หงส์
ลาพอง ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
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ไทย

ไม่ระบุอานาจกรรมการ

ลาดับ

รายชื่อ

TSIC

ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น จ า กั ด ศู น ย์ 88101
พยาบาล (พิเศษ) ล้านนา
10

ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด อี ส เทิ ร์ น 88101
แคร์ กู๊ด
11

12

ห้ า งหุ้ นส่ว นจ ากัด แกมเพชร 86909
ดีเวล็อปเม้นท์

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

ประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารดู แ ล ไทย 100%
ผู้สูงอายุ ผู้ช่ว ยพยาบาล พยาบาล
ตามบ้าน รับดูแลผู้สูงอายุในสถานที่
บ ริ ก า ร จั ด ส่ ง พี่ เ ลี้ ย ง / ผู้ ช่ ว ย
พยาบาล/ พยาบาล/ แม่ บ้ า นตาม
บ้านและโรงพยาบาล
ให้ บ ริ ก ารดู แ ลผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ ป่ ว ย ไทย 100%
ระยะพั ก ฟื้ น ศู น ย์ บ ริ ก ารจั ด ส่ ง
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เฝ้าไข้
พี่เลี้ย งเด็ก ถึ งที่บ้ า น ทั้ งในกรุงเทพ
และต่างจังหวัด
ประกอบกิจการรับจ้า งเฝ้าไข้ เลี้ย ง ไทย 100%
เด็ก ดู แ ลผู้สูง อายุแ ละงานแม่ บ้ า น
ทุกประเภท

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)

สัญชาติของ
บริษัททาง
พฤตินัย

สัดส่วน
กรรมการไทยต่อ
กรรมการ
ต่างชาติ

น.ส. ณั ฐ นั น ท์ สุ ร เชษฐไชยกุ ล
67.5676%

นางสาว ณัฐ นันท์ สุรเชษฐไชย
กุล
ไทย

1:0

น.ส. ฐิติพร เจริญชัยพร 75%

นางสาว ฐิติพร เจริญชัยพร
ไทย

1:0

นาง แสงเงาตะวัน หัสแดง 98%

นาง แสงเงาตะวัน หัสแดง
ไทย

หมายเหตุ: TSIC

อานาจกรรมการ

1:0

82990 กิจกรรมการบริการอืน่ ๆ เพือ่ สนับสนุนธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น, TSIC 86909 กิจกรรมอืน่ ๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อนื่ , TSIC 87100 หน่วยบริการพยาบาลที่จัดที่พกั ให้,
TSIC 87301 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ทมี่ ีที่พกั และมีคนดูแลประจาสาหรับผู้สูงอายุ และ TSIC 88101 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีทพี่ ักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
ที่มา: ประมวลจาก บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
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จากตารางที่ 6.1 พบว่า บริษัททั้ง 12 รายมีสัดส่วนการถือหุ้นข้างมากโดยคนไทย ซึ่งสามารถสรุปใน
เบื้องต้นได้ว่าทั้งหมดเป็นบริษัทสัญชาติไทยทางนิตินัย หากแต่เมื่อพิจารณาการบริหารจัดการทางพฤตินัยจาก
ตัวแปรสามตัว คือ รูปแบบการถือหุ้นทางอ้อมของผู้ถือหุ้นต่างชาติ สัดส่วนกรรมการไทยต่อกรรมการต่างชาติ
และสัญชาติของกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท พบว่า มีจานวนบริษัทที่เป็นต่างชาติทางพฤตินั ยเพียง
รายเดียว นั่นก็คือ บริษัท จัดหางานไทยรีเออิและดูแลผู้สูงอายุ จากัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับนิติบุคคลสัญชาติ
ญี่ปุ่น มีสัดส่วนกรรมการต่างชาติมากกว่ากรรมการไทย โดยมีกรรมการชาวญี่ปุ่น 3 คน ต่อกรรมการไทยเพียง
1 คน
นอกจากนี้ จากข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้น พบว่า มีบริษัทที่เข้าข่ายการเป็นบริษัทต่างชาติทางพฤตินัย
ได้แก่ บริษัท โครนัส (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับนิติบุคคลสัญชาติสิงคโปร์และบุคคลธรรมดา
สัญชาติมาเลเซีย มีสัดส่วนคณะกรรมการไทย 2 คน ต่อกรรมการต่างชาติ 2 คน ซึ่งเป็นกรรมการสัญชาติ
สิงคโปร์และมาเลเซียอย่างละหนึ่งราย ทั้งนี้ ทางบริษัท โครนัส ได้กาหนดอานาจกรรมการในการลงลายมือชื่อ
และประทับตราสาคัญของบริษัทว่าสามารถทาได้โดยกรรมการคนใดคนหนึ่ง เบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
บริษัท โครนัส ถือเป็นบริษัทต่างชาติทางพฤตินัยได้หรือไม่ แต่มีข้อสังเกตว่าแม้สัดส่ วนการถือหุ้นหลักจะเป็น
ของคนไทยร้อยละ 51 แต่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัท โครนัส (เอเชีย) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35 จึงมีสิทธิในการ
ยับยั้ง (Veto) การลงมติพิเศษของบริษัทได้47 สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าอานาจของผู้ถือหุ้นต่างชาติจะ
มีมากกว่าอานาจของผู้ถือหุ้นคนไทย หากกลุ่มผู้ถือหุ้นไทยไม่สามารถรวมเสียงกันได้
โดยสรุ ป ปั จ จุ บั น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ โฮมแคร์ ใ นไทยเป็ น ผู้ ป ระกอบการไทยเกื อบทั้ ง หมด จากการ
พิจารณาผู้ประกอบธุรกิจโฮมแคร์ 12 ราย พบว่า มีบริษัทที่มีสัญชาติไทยแท้ ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัยทั้งหมด
11 ราย และเป็นต่างชาติทางพฤตินัย (เป็นไทยโดยนิตินัย แต่ในการบริหารจัดการบริษัทเป็นของต่างชาติ) 1
ราย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนของส่วนแบ่งตลาดจาแนกตามสัญชาติของบริษัท จากข้อมูลรายได้ปี พ.ศ. 2559
พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการไทยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดร้อยละ 92 ขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติทางพฤตินัยมี
ส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 8 ดังรูปที่ 6.2

47

สิทธิในการยับยั้ง (Veto) การลงมติพิเศษของบริษัทได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท การเพิ่มหรือลดทุน การเลิกบริษัทจากัด การควบ
รวมบริษัท เป็นต้น สามารถทาได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25
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รูปที่ 6.2 ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจบริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Care)
จาแนกตามสัญชาติของบริษัท ปี พ.ศ. 2559

ที่มา: ประมวลจาก บริษัท บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

6.3.2 สภาพการแข่งขัน
จากการระบุขอบเขตตลาดธุรกิจบริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านหรือธุรกิจโฮมแคร์ เบื้องต้น
พบว่ามีจานวนผู้เล่นที่มีบทบาทสาคัญในตลาดโฮมแคร์ 12 ราย ซึ่งเข้าข่ายตลาดผู้ขายน้อยราย โดยในปี พ.ศ.
2559 มูลค่ารายได้รวมของธุรกิจโฮมแคร์อยู่ที่ประมาณ 74 ล้านบาท ซึ่งถือ เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดค่อนข้าง
น้อยเมื่อเทียบกับธุรกิจบริการอื่นๆ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดจาแนกตามรายได้ในปี พ.ศ. 2559 (ดังรูป
ที่ 6.3) พบว่า ธุรกิจนี้มีผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเพียงสองราย ได้แก่ อันดับหนึ่ง บริษัท จูเนียร์ และซีเนียร์ โฮม
เฮลท์แคร์ จากัด มีส่วนแบ่งตลาดมากถึงร้อยละ 43 และอันดับสอง บริษัท โครนัส (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งมี
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 34
บริษัท จูเนียร์ และซีเนียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จากัด เป็นบริษัทสัญชาติไทยภายใต้เครือโรงพยาบาลกล้วย
น้าไท ทาให้มีข้อได้เปรียบผู้ให้บริการรายอื่นสองประการ ประการแรกบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการดูแล
ผู้สูงอายุ จากการฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลกล้วยน้าไท 2 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสาหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
และประการที่สองบริษัทสามารถเข้าถึง กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ขณะที่
อันดับสอง บริษัท โครนัส (ประเทศไทย) จากัด เป็นการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนไทยและบริษัท โครนัส เอเซีย
(Kronus Asia) ซึ่งเป็นบริษัทสิงคโปร์ที่ มีบริการดูแลผู้สูงอายุ หลากหลาย อาทิ บริการบาบัดฟื้นฟูสุขภาพ
(therapy) บริการท่องเที่ยวสาหรับผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน รวมถึงบริการฝึกทักษะให้แก่ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ปัจจุบันบริษัทโครนัสมีการดาเนินธุรกิจในสามประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซียและไทย
นอกจากผู้ เล่ นรายใหญ่ส องอัน ดับ แรกแล้ว บริษัทที่มีส่ วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสาม ได้แก่ บริษัท
จัดหางานไทยรีเออิและดูแลผู้สูงอายุ จากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างนักลงทุนไทยกับ บริษัท รีเออิ จากัด
(Riei Co. Ltd) นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 8 น้อยกว่าสองบริษัทแรกถึง 5 เท่า บริษัท
ดังกล่ าวเป็ นบริ ษัทที่มีความเชี่ย วชาญด้านการบริห ารจัดการหอพักให้ แก่พนักงานบริษัทในหลายเมืองใน
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ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต่อมาได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่น 46
แห่งและในต่างประเทศ 3 แห่งรวมในประเทศไทย ซึ่งบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเน้นการดูแล
แบบญี่ปุ่น คาดว่ากลุ่มลูกค้าของบริษัทดังกล่าวคือผู้สูงอายุญี่ปุ่ นที่พานักอยู่ในประเทศไทย ส่วนบริษัทที่เหลือ
ทั้งหมดเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีรายได้เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2559 ใกล้เคียงกัน เฉลี่ยประมาณ 1.5 ล้านบาทต่อปี
รูปที่ 6.3 ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจบริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Care)
จาแนกตามรายได้ปี พ.ศ. 2559

ที่มา: ประมวลจาก บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

1

บริษัท จูเนียร์ และซีเนียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จากัด

รายได้รวมปี
พ.ศ. 2559
(บาท)
31,507,381.28

2

บริษัท โครนัส (ประเทศไทย) จากัด

25,155,374.87

33.89

3

บริษัท จัดหางานไทยรีเออิและดูแลผู้สูงอายุ จากัด

6,189,878.94

8.34

4

บริษัท พรีเมี่ยมโฮมแคร์ จากัด

1,823,234.37

2.46

5

บริษัท บ้านพาดี จากัด

1,755,784.01

2.37

6

บริษัท โกลเด้นไลฟ์ เนอสซิ่งโฮม จากัด

1,725,405.05

2.32

7

ห้างหุ้นส่วนจากัด มานา เนอร์สซิ่งโฮม

1,520,050.00

2.05

8

บริษัท บ้านสุขใจ เฮลท์แคร์ จากัด

1,479,681.15

1.99

9

บริษัท พชรเฮลท์แคร์ จากัด

1,431,000.93

1.93

ลาดับ

รายชื่อ
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ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)
42.44

ลาดับ

รายได้รวมปี
พ.ศ. 2559
(บาท)
1,185,849.45

รายชื่อ

10

ห้างหุ้นส่วนจากัด ศูนย์พยาบาล (พิเศษ) ล้านนา

11

ห้างหุ้นส่วนจากัด อีสเทิร์น แคร์ กู๊ด

12

ห้างหุ้นส่วนจากัด แกมเพชร ดีเวล็อปเม้นท์
รวม

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)
1.60

364,000.00

0.49

95,300.00

0.13

74,232,940.05

100

หากพิจารณาอัตราการกระจุกตัวของของผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 3 รายแรก (CR3) พบว่ามี
ส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากถึงร้อยละ 84.67 ซึ่งถือว่ามีการผูกขาดระดับสูง และถือว่ามีอานาจเหนือตลาดตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตว่ารายได้
ที่นามาคานวณส่วนแบ่งตลาดนี้อาจรวมถึงรายได้จากการให้บริการด้านอื่นๆ ของบริษัท ด้วย ตามที่รายงานไป
ข้างต้นว่าบริษัทในธุรกิจ ดูแลผู้สูงอายุมักให้บริการหรือมีกิจกรรมหลายอย่าง ส่งผลให้รายได้รวมของแต่ละ
บริษัทนั้นสูงกว่าความเป็นจริง ทั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้พยายามสืบค้นข้อมูลงบการเงินของแต่ละบริษัทแล้ว แต่
พบข้อจากัดเกี่ย วกับ การรายงานข้อมูลต่างๆ เนื่องจากหลายบริษัทเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ไม่มีการ
รายงานบนเว็บไซต์ และแม้ว่าจะมีการรายงานงบการเงินแต่ก็ไม่ได้มีการแจกแจงแหล่งที่มาของรายได้อย่าง
ชัดเจน
สาหรับลักษณะการแข่งขันในตลาดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ส่วนมากจะแข่งขันในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการเป็นหลัก ส่วนอัตราค่าบริการพบว่ายังไม่ ได้แข่งขันกันมากนัก สาเหตุอาจเป็นเพราะ
สภาพตลาดในปัจจุบันที่ยังคงมีปริมาณอุปสงค์มากกว่าอุปทาน ทาให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
ค่อนข้างมีอานาจในการกาหนดราคา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ พบว่า ผู้ประกอบการไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของคุณภาพการให้บริการ
การมีใจที่รักงานบริการ การเข้าใจบริบทของสังคมไทยและค่านิยมในการดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งสามารถให้บริการ
ดูแลได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากแต่ละแห่งจะรับดูแลผู้สูงอายุจานวนไม่มาก ขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติเองจะมี
ความได้เปรียบในแง่ของเงินทุน การมีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยฐานะระดับปาน
กลางถึงระดับสูง

6.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
6.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยส่วนมากยังคงเป็นรูปแบบของบ้านพักผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่ม
ลูกค้าส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้ติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจจะมีความหลากหลายมากขึ้น ตามความต้องการและความเหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม เช่น
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สถานดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน (Day care) สาหรับผู้สูงอายุติดสังคมหรือผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตอนกลางวันคน
เดียว สถานที่พานักและสถานบริบาล สาหรับผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ธุรกิจส่ง
ผู้ดูแลไปตามบ้าน (Home care) สาหรับผู้สูงอายุติดบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ ลักษณะของผู้ให้บริการในธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุของประเทศไทยสามารถแบ่งคร่าวๆ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) การให้ บ ริ ก ารโดยผู้ ดูแ ลระดั บวิ ช าชีพ อาทิ พยาบาลวิช าชี พ ผู้ ช่ ว ยพยาบาลวิช าชี พ นั ก
กายภาพบาบัดวิชาชีพ นักกิจกรรมบาบัดวิชาชีพ เป็นต้น ธุรกิจที่ให้บริการลักษณะนี้ในไทยยังมี
น้อยราย ผู้เล่นหลัก ได้แก่ บริษัท โครนัส และ Doctor Health ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายวิทยาลัย
นวั ตกรรมและการจั ดการ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ สวนสุ นันทา ซึ่ง ทั้งสองรายมี บันทึกข้อตกลง
(MOU) ในการจัดหาพยาบาลให้กับผู้ป่วยกับโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ หากแต่ Doctor Health
จะเน้นลูกค้าที่เป็นธุรกิจมากกว่าบุคคลธรรมดา อาทิ การส่งพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล หรือนัก
กายภาพบาบัดไปประจาที่โรงงาน
2) การให้ บ ริ ก ารโดยผู้ ดู แ ลที่ผ่ า นการฝึ ก อบรม ส่ ว นใหญ่ ท างบริ ษั ทจะมี บริ ก ารฝึ ก อบรมให้ แ ก่
พนักงาน โดยลักษณะการฝึกอบรมจะแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่การฝึกอบรมระยะสั้นไปจนถึงการ
ฝึกอบรมระยะยาวเป็นหลั กสูตร นอกจากการจัดฝึกอบรมโดยบริษัทแล้ว หน่วยงานภาครัฐก็ มี
บริการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ ดูแลสูงอายุเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
จ านวนมาก อาทิ หลั กสู ตรของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร หลั ก สู ตรของกรมพัฒ นาฝี มือ แรงงาน
หลักสูตรของกรมอนามัย เป็นต้น ตัวอย่างผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ เช่น บริษัท จูเนียร์ และ ซี
เนียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโรงพยาบาลกล้วยน้าไท บริษัท Health at
Home ทีใ่ ช้ Platform เข้ามาช่วยในการดาเนินธุรกิจ เป็นต้น
3) การให้บริการโดยผู้ดูแลทั่วไป ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ให้บริก ารในลักษณะนี้ โดยผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่อาจไม่มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล หากแต่มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้สูงอายุโดยการ
ผ่านการฝึ กอบรมแบบไม่เป็น ทางการ หรือบางกรณีผู้ ดูแลบางรายอาจเป็นอดีตพยาบาลของ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ เป็นต้น จุดเด่นของ
การให้บริการโดยผู้ดูแลทั่วไป คือ อัตราค่าบริการที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับบริการดูแลผู้สูงอายุโดย
ผู้ดูแลวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม การให้บริการรูปแบบนี้ผู้รับบริการจะต้องยอมรับและรับผิดชอบต่อ
คุณภาพของการรักษาพยาบาลเอง
6.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
จากความต้องการต่อบริการผู้สูงอายุในประเทศไทยที่กาลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้นักลงทุนหลาย
รายมองเห็นถึงโอกาสและต้องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ อย่างไรก็ดี จุดอ่อนสาคัญของการประกอบธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุในไทย คือ การขาดมาตรฐานและกฎหมายที่กากับดูแลธุรกิจนี้โดยตรง ตัวอย่างเช่น ไทยยังไม่มีการ
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กาหนดรายละเอียดการขออนุญาตประกอบกิจการ ไม่มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ดูแล (Care giver) และยัง
ไม่มีการกาหนดแนวทางการควบคุมหรือบทลงโทษต่างๆ เป็นต้น สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ ผู้ที่มีเงินทุนและ
สนใจในธุรกิจนี้ก็สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้ โดยไม่จาเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องและไม่
จาเป็นต้องขอใบอนุญาต ทาให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของการให้บริการ
ด้ว ยเหตุนี้ กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุ ข และกรมกิจการผู้ สู งอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงร่วมกันดาเนินการเพื่อออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การ
ดูแลธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้ พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยคาดหวังว่ากฎกระทรวง
ฉบับนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจดูแลผู้ สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อผู้รับบริการและผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนทั้งนักลงทุนไทยและต่างชาติ โดยทางกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพได้ศึกษากรณีตัวอย่างการกากับดูแลและการกาหนดมาตรฐานในต่างประเทศ อาทิ ประเทศในแถบ
สแกนดิเนเวีย และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ก่อนจะร่างเป็นกฎกระทรวงเพื่อกาหนดมาตรฐานของการดาเนิน
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปั จ จุ บั น กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพอยู่ ร ะหว่ า งการเดิ น สายเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ อ ร่ า ง
กฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงที่จะกาหนดให้กิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็น
กิจการอื่นตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 48 ร่างกฎกระทรวงการกาหนดมาตรฐาน
ด้านสถานที่ ความปลอดภัยและการให้บริการ 49 รวมถึงร่างกฎกระทรวงการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบขอ
อนุญาตและค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ 50 ทั้งนี้ ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคาดว่ากฎกระทรวงที่
อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นนี้จะสามารถบังคับใช้ได้ภายในปี พ.ศ. 2561 และหากธุรกิจดูแลผู้สูงอายุถูก
กากับโดย พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้ว สิ่ง หลักๆ ที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ การขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 12 และชาระค่าธรรมเนียมรายปี ตามมาตรา 15 ในขณะที่ผู้ดาเนินการ
บริหารจัดการสถานประกอบการจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 20 และผู้ให้บริการจาเป็นต้องขึ้นทะเบียน
กับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือผู้ที่อธิบดีฯ มอบหมายตามมาตรา 22
นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของธุรกิจดูแลผู้ สูงอายุที่บ้าน จึง
พยายามวางแนวทางในการกากับดูแลธุรกิจโฮมแคร์ โดยมีการออกคาแนะนา เรื่อง แนวทางการควบคุมการ
ประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน พ.ศ. 255351 เพื่อเป็นแนวทางให้ราชการส่วนท้องถิ่นใช้ออก
ข้อกาหนดท้องถิ่นในการกากับดูแลธุรกิจโฮมแคร์ต่อไป (ไม่ ใช่มาตรฐานบังคับ) โดยประเด็นสาคัญ คือ การ
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แหล่งข้อมูล: http://hssnew.hss.moph.go.th/fileupload_doc/2018-04-23-1-18-42948476.
แหล่งข้อมูล: http://hssnew.hss.moph.go.th/fileupload_doc/2018-04-23-1-18-42948477.pdf
50
แหล่งข้อมูล: http://law.hss.moph.go.th/uploadFiles/document/D00000002239_28424.pdf
51
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กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการโฮมแคร์ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ และมี
การก าหนดคุณสมบั ติและหลั ก เกณฑ์การปฏิบัติ ของผู้ ประกอบกิจ การ ผู้ ดาเนินการและผู้ ให้ บริการดูแ ล
ผู้สูงอายุ
6.4.3 ศักยภาพของคนไทย
ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจดู แลผู้สูงอายุในหลายด้าน อาทิ การให้บริการที่มี
คุณภาพ เนื่องจากผู้ประกอบการไทยเข้าใจความต้องการของลูกค้า การมีใจรักงานบริการ สามารถดูแลเอาใจ
ใส่ผู้สูงอายุเสมือนญาติมิตร รวมถึงอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการให้บริการของบริษัทที่ร่วมทุนกับ
ต่างชาติ อีกทั้งผู้ประกอบการไทยยังมีข้อได้เปรียบจากการมีเครือข่ายและการประสานงานระหว่างกัน จาก
สถานการณ์ที่ผู้ประกอบการในตลาดมีน้อยมากและจานวนผู้ดูแล (Care Giver) ที่มีอยู่อย่างจากัดสวนทางกับ
ความต้องการบริการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ภาคเอกชนบางกลุ่มจึงปรับตัวด้วยการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อ
สร้างความร่วมมือกันในการส่งต่อลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาผู้ดูแลไม่เพียงพอ เช่น บริษัท จูเนียร์ และซีเนียร์ โฮม
เฮลท์แคร์ จากัด (ของโรงพยาบาลกล้วยน้าไท) มีความร่วมมือกับบริษัท พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ในการส่งต่อลูกค้า
เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยยังมีความสามารถในการปรับตัว ตัวอย่างเช่น จากปัญหาการขาดแคลน
ผู้ดูแลจึงทาให้เอกชนไทยบางรายมีแนวคิดที่จะขยายไลน์ธุรกิจด้วยการเปิดโรงเรียนสอนและฝึกอบรมผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างแรงงานให้แก่บริษัทและป้อนเข้าสู่ต ลาดในภาพรวม โดยการปรับใช้หลักสูตรฝึกอบรมของ
หน่วยงานของรัฐ การขยายธุรกิจ ดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบแฟรนไชส์ เพื่อขยายการให้บริการไปในต่างจังหวัด
เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการส่วนมากยังจากัดเฉพาะในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ๆ เป็นต้น

6.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการต่างชาติหลายรายที่เข้ามาดาเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในไทยแล้ว ส่วนใหญ่เป็น
การลงทุนในบ้านพักผู้สูงอายุ เช่น ญี่ปุ่น สวีเดน นอร์เวย์ เป็นต้น ขณะที่กลุ่มธุรกิจโฮมแคร์มีผู้ประกอบการ
ต่างชาติที่เข้ามาร่วมทุนกับคนไทยเพียงสองราย ได้แก่ สิงคโปร์และญี่ปุ่น สาเหตุที่มีต่างชาติเข้ามาลงทุนน้อย
รายเนื่ องจาก พ.ร.บ. การประกอบกิจ การของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กาหนดเงื่อนไขในการขออนุญาต
ประกอบกิจการบริการทุกประเภทตามบัญชี 3 (21) ผู้ประกอบการต่างชาติส่วนมากจึงเลือกถือหุ้นไม่เกินกึ่ง
หนึ่งตามที่กฎหมายกาหนด ทาให้ถูกมองว่าเป็นบริษัท สัญชาติไทยทางนิตินัย แต่เมื่อพิจารณาการบริหาร
จัดการบริษัท พบว่า มีหลายบริษัทกลับเป็นต่างชาติทางพฤตินัย ทั้งรูปแบบของการมีสัดส่วนกรรมการที่เป็น
ต่างชาติมากกว่าคนไทยและรูปแบบของการถือหุ้นแบบนอมินี อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
พบว่า ยั งมี นั ก ลงทุน ต่า งชาติ อีก หลายรายที่ ส นใจเข้ ามาลงทุ นในไทย เนื่อ งจากการเพิ่ม ขึ้น ของผู้ สู ง อายุ
ภายในประเทศและความต้องการการดูแลผู้สูงอายุที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น นักลงทุนจากอิสราเอล เป็นต้น ซึ่ง
จุดแข็งของนักลงทุนต่างชาติคือองค์ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การใช้
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อุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) ในการติดตามดูแลและตรวจสอบ
สภาพร่างกายของผู้สูงอายุ เป็นต้น
ส าหรั บ รู ป แบบการลงทุน ของนั กลงทุนต่า งชาติใ นกรณีที่ ไทยเปิดเสรี การลงทุน จากมุมมองของ
ผู้ประกอบการ คาดการณ์ว่า นักลงทุนต่างชาติย่อมต้องการเข้ามาลงทุน 100% หรือกรณีที่ลงทุนอยู่แล้วก็จะ
ต้องการเพิ่มทุน เพราะหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์ จากการดาเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี การลงทุนใน
ลักษณะการร่วมทุนกับคนไทยยังคงมีข้อดีในแง่ของการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายหรือความสัมพันธ์ของผู้ร่วม
ทุนไทย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยอานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจ ดูแลผู้สูงอายุ เช่น การ
ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับภาคเอกชนด้วยกัน เป็นต้น กรณีตัวอย่างของ
บริษัท โครนัส การร่วมทุนกับคนไทยทาให้โครนัสสามารถทาบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลบางโพและการเป็น
คู่สัญญากับโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยบางรายยังคงมีความกังวลกับลักษณะ
ของการร่วมทุน เนื่องจากเกรงว่าจะสูญเสียอานาจและอิสรภาพในการบริหารจัดการบริษัทในระยะยาว
ส่วนผลกระทบจากการเปิดเสรีในการลงทุนธุรกิจโฮมแคร์นั้น คาดว่า จะเป็นผลในแง่บวกมากกว่าแง่
ลบ หากไทยได้ ว างมาตรฐานและการก ากั บดูแ ลธุร กิจ นี้ไว้ อย่า งเป็นระบบ เพราะในธุรกิ จนี้ ไม่ว่ าจะเป็ น
ผู้ประกอบการไทยหรือต่างชาติจะต้องแข่งขันกันที่คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการเป็นหลัก อีกทั้ง การเข้า
มาลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีมาตรฐานการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ดี เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์
เป็นต้น จะช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการในภาพรวมของไทยอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์
ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่า ภาครัฐยังมีความกังวลต่อนักลงทุนบางกลุ่มที่อาจมีเงินลงทุนเป็นหลัก
แต่ยังทาเรื่องมาตรฐานไม่ได้ ฉะนั้น ก่อนการเปิดให้มีการลงทุนอย่างเสรี ไทยจึงต้องมีการกาหนดมาตรฐาน
การประกอบธุรกิจที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ผลจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติจะช่วยให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทย เนื่องจาก
การเข้ามาลงทุนของธุรกิจโฮมแคร์จะลงทุนใน 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การเช่าพื้นที่สานักงานและการจ้างบุคลากร
ซึง่ ผู้ประกอบการต่างชาติมักจะว่าจ้างผู้ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพ เป็น
ต้น ซึ่งต้องมีใบวิชาชีพและเป็นคนไทยทั้งสิ้น ส่วนการจ้างพนักงานฝ่ายธุรการ บริษัทต่างชาติก็เลือกที่จะจ้าง
คนไทยเช่นกัน เพราะค่าจ้างแรงงานไทยนั้นถูกกว่าการจ้างแรงงานต่างชาติ

6.6 การกากับดูแลในต่างประเทศ
ทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาตัวอย่างการกากับดูแลธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ โดยทาการศึกษา
กฎระเบียบการกากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ การให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้านของรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
(Rule and Regulations for Home Health Care Agencies) การศึกษาพบว่า ธุรกิจดูแลสุขภาพที่บ้านเป็น
ธุรกิจทีต่ ้องขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการ โดยใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี ก่อนได้รับและต่ออายุใบอนุญาตจะ
มีกระบวนการสารวจและตรวจสอบความพร้อมของผู้ประกอบการโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่หน่วยงานรัฐกาหนดไว้ เช่น
144

 คุณสมบัติของผู้บริหารกิจการ (administrator) ซึ่งต้องเป็น แพทย์ พยาบาล หรือผู้ที่ได้ผ่าน
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ
 มาตรฐานของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ กฎระเบียบฉบับดังกล่าวได้นิยามกิจกรรมบริการดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้านไว้อย่างชัดเจน เช่น การให้บริการพักฟื้นที่บ้าน (Skilled nursing service) กาหนดว่า
ต้อ งอยู่ ภ ายใต้ การดู แ ลของให้ บ ริ การโดยพยาบาลวิช าชีพ และมี ก ารกาหนดหน้ า ที่ข อง
พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลอย่างชัดเจน การบริการบาบัดที่บ้าน (Therapy service)
กาหนดว่าจะต้องให้บริการโดยนักบาบัดที่ขึ้นทะเบียนแล้ว เป็นต้น
 มาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูลผู้สูงอายุที่ใช้บริการ
 การจัดทารายงานของหน่วยงานประจาปี (Annual policy review) เป็นต้น
ทั้งนี้ กรณีการลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจ Home Health Care สหรัฐไม่ได้มีกฎหมายที่เข้ามา
กากับเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติแต่อย่างใด หากแต่มีกฎระเบียบที่เข้ามากากับดูแลการ
ดาเนินธุรกิจและการให้บริการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานดังที่กล่าวไปข้างต้น สาหรั บหลักการ
สาคัญในการกากับดูแลธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เช่น การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การกาหนดมาตรฐานผู้ดูแล
เป็นต้น ปัจจุบันได้ถูกระบุไว้ในร่างกฎกระทรวงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว

6.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
6.7.1 สรุป
จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยส่งผลให้ ความต้องการบริการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยแนวโน้มของรูปแบบการให้บริการเริ่มมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น การ
ให้บริการในรูปแบบของโฮมแคร์ เป็นต้น ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุจานวนมาก
แต่มีผู้ประกอบการธุรกิจโฮมแคร์เพียงสิบกว่าราย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของธุรกิจโฮมแคร์จะเติบโตได้มาก
เนื่องจากความต้องการของผู้สูงอายุที่ต้องการพักอาศัยที่บ้าน หากไทยเปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจโฮมแคร์ คาด
ว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทยอาจมีไม่มากนัก เนื่องจากปัจ จุบันในตลาดธุรกิจโฮมแคร์ยังมี
ผู้ประกอบการน้อยราย สภาพการแข่งขันจึงไม่สูงมาก อีกทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ประกอบการไทยและ
ต่างชาติเป็นคนละกลุ่มกัน โดยกลุ่มลูกค้าของผู้ประกอบการต่างชาติจะเป็นชาวต่างชาติหรือกลุ่มคนไทยที่มี
ฐานะระดับกลางถึงระดับสูง ทั้งนี้ การเปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจะช่วยให้เกิดการแข่งขันในตลาด
มากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มทางเลือกและเป็นผลดีกับผู้ใช้บริการ
6.7.2 ข้อเสนอแนะ
จากเหตุผลตามที่สรุปข้างต้น คณะผู้วิจัยเสนอว่าการเปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุที่
บ้านหรือโฮมแคร์ควรเป็น ไปอย่างมีเงื่อนไข เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทย โดย
จัดทาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจต่างชาติ รายละเอียดดังต่อไปนี้
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1) เป็นธุรกิจโฮมแคร์ที่ให้บริการโดยผู้ดูแลวิชาชีพเท่านั้น อาทิ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพวิชาชีพ
เป็นต้น หากมีการว่าจ้างผู้ดูแลโดยทั่วไป ผู้ดูแลนั้นจาเป็นต้องผ่านหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับ
การรับรองจากภาครัฐ อาทิ หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน หลั กสู ตรของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข เป็นต้น ซึ่งการ
กาหนดให้ใช้ผู้ดูแลที่มีมาตรฐานจะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการดูแลผู้สูงอายุของไทย
2) เป็นธุรกิจโฮมแคร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการที่เป็นสากล เช่น มาตรฐานของ JCI
(Joint Commission International) ในด้านของ Home care52 เป็นต้น
3) เป็ น ธุร กิจ โฮมแคร์ ที่มีป ระสบการณ์การดาเนินงานในต่างประเทศ โดยมีส าขาที่ให้ บริการใน
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า X ประเทศ และมีประสบการณ์การดาเนินธุรกิจในต่างประเทศไม่น้อย
กว่า X ปี53 ซึ่งการกาหนดเงื่อนไขเหล่านี้จะช่วยคัดกรองผู้ประกอบการโฮมแคร์ต่างชาติ ที่มี
คุณภาพและประสบการณ์
4) เป็นธุรกิจโฮมแคร์ที่มีการใช้เทคโนโลยีในการดาเนินธุรกิจ อาทิ การใช้แอพพลิเคชั่นในการจับคู่
ผู้สูงอายุและผู้ดูแล เป็นต้น หรือมีการใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุที่ก้าวหน้า อาทิ การใช้
อุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งการกาหนดเงื่อนไขด้านเทคโนโลยี อาจทา
ให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ
แต่ก่อนที่จ ะมีการเปิ ดเสรีการลงทุนอย่างมีเงื่อนไขตามหลั กเกณฑ์ข้างต้นนั้น รั ฐจาเป็น ต้องออก
กฎหมายเข้ามากากับดูแลมาตรฐานของบริการดังกล่าวเนื่องจากเป็นบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยตรง
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงกาหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่จะออกภายใต้ พ.ร.บ. สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ควรกาหนดนิยามกิจการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมกับบริการที่มีอยู่ใน
ปัจ จุบั น เช่น การนิ ยามกิจ การดูแลผู้ สู งอายุ ตามหลั กเกณฑ์ของกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า ตามกรอบที่ 6.1
เนื่องจากปัจจุบันนิยามของกิจการดูแลผู้สูงอายุในร่างกฎกระทรวงฯ แบ่งกิจการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สถานดูแล
ผู้สูงอายุระหว่างวัน (Day care) สถานที่พานักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ และสถานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมธุรกิจบริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (ธุรกิจโฮมแคร์)
ทั้งนี้ การจ าแนกประเภทบริ การดูแลผู้ สู งอายุ จะสร้างขอบเขตตลาดที่ชัดเจนส าหรับธุรกิจแต่ล ะ
ประเภทและเอื้อประโยชน์ แก่หลายฝ่าย ทั้งผู้ที่สนใจลงทุน ผู้ที่ใช้บริการโดยสามารถเลือกใช้บริการได้อย่าง
เหมาะสม และเอื้อประโยชน์ต่อภาครัฐ ทาให้ส ามารถออกแบบการกากับดูแ ลที่สอดคล้องกับลักษณะของ
บริการแต่ละประเภทได้ นอกจากนี้ การกาหนดประเภทและลักษณะของบริการดูแลผู้สูงอายุที่ชัดเจนจะช่วย

52

Joint Commission International Accreditation Standards for Home Care ที่มา:
https://www.jointcommissioninternational.org/assets/3/7/Home-Care-Standards-Only.pdf
53
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึก เพื่อที่จะกาหนดจานวนประเทศที่มีการเข้าไปลงทุนและประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
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ลดปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการแฝงตัวของผู้ประกอบการด้านอสั งหาริมทรัพย์ในรูปแบบของธุรกิจบริการ
บ้านพักผู้สูงอายุอีกด้วย
นอกจากนี้แล้ว รัฐจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานหรือคุณสมบัติของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ชัดเจน โดยเสนอ
ให้ ร ะบุ มาตรฐานของผู้ ดูแ ลผู้ สู งอายุ เพิ่มเติมในร่างกฎกระทรวงการกาหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความ
ปลอดภัยและการให้บริการ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไทยมีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพการดูแล
ผู้สูงอายุแล้วจัดทาโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน แต่เป็นมาตรฐานแบบสมัครใจ ทั้งนี้ หากไทย
ต้องการยกระดับธุรกิจโฮมแคร์ ควรกาหนดมาตรฐานแรงงานในภาคบังคับและมีการมอบใบรับรอง เช่น Care
Giver Certificate เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานที่จะเข้ามามีหน้าที่ตรวจสอบรับรองควรเป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ หรือองค์กรอิสระด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการรับรองหรือได้ขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข ตัวอย่างเช่น กรณีมาตรฐานพยาบาล จะมีสภาการพยาบาลเป็นผู้ดูแลและมีอานาจ
ในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็น
ต้น
ในกระบวนการร่างกฎหมายดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ควร
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมกิจการผู้สูงอายุที่เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องสิทธิ
ผู้สูงอายุ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่กากับดูแลสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรม
พัฒ นาธุร กิจการค้าที่ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น เพื่อร่ว มกันปรับปรุง
กฎหมายให้ครอบคลุมการดาเนินงานในทุกมิติ เมื่อไทยมีมาตรฐานที่ชัดเจนจะช่วยอานวยความสะดวกในการ
คั ด กรองผู้ ป ระกอบการที่ จ ะเข้ า มาประกอบธุ ร กิ จ อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถใช้ เ ป็ น หลั ก เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ ก
ผู้ประกอบการต่างชาติที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุของไทยได้อีกด้วย
สุดท้าย การเปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุอาจมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อควรระวังต่อการเปิด
ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเพิ่มเติม คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการปรึกษาหารือหรือเสนอไปยัง
คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพมีตาแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการอย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการนี้มีอานาจหน้าที่
ตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในการเสนอนโยบายหรือวางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับธุรกิจนี้
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บทที่ 7 ธุรกิจการวิจัยตลาด
7.1 บทนา
สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐ อเมริกา (The American Marketing Association) ได้ให้คาจากัดความ
การวิจัยการตลาด (Marketing Research) คือการเชื่อมโยงผู้บริโภค ลูกค้า และสาธารณชนผ่านการใช้ข้อมูล
ในการระบุ โอกาสและปัญหาทางการตลาด เพื่อสร้าง ปรับเปลี่ยน ควบคุมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง
ประเมิน และปรับปรุงความเข้าใจในกระบวนการทางตลาด54
การวิจัยการตลาดมีความสาคัญที่ช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการเข้าใจความต้องการของลูกค้า และ
พยากรณ์แนวโน้มตลาดในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการออกสินค้าและบริการต่างๆ สู่ตลาด เนื่องจาก
ความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ รสนิยมของผู้บริโภค สังคมและวัฒนธรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
รสนิยมของผู้บริโภค รูปแบบสินค้าของคู่แข่ง และนโยบายสาธารณะและกฎระเบียบต่างๆ หรือไม่
ภาพรวมของธุรกิจการวิจัยแห่งตลาดของประเทศไทยที่ผ่านมาได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
พ.ศ. 2558 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1055 สาเหตุสาคัญมาจากการที่ผู้ ผลิตสินค้าที่มีแบรนด์ต้องทาวิจัย
การตลาดเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมากที่สุด56
ปั จ จุ บั น ธุ ร กิจ วิจั ย การตลาด เป็ น ธุรกิ จที่ส งวนเฉพาะส าหรั บคนไทยตาม บั ญชีแ นบ 3(21) แห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจากเป็ นธุรกิจบริการ อย่างไรก็ดี ในทาง
ปฏิบัติพบว่ามีธุรกิจวิจัยการตลาดที่เป็นเครือของบริษัทข้ามชาติเข้ามาในตลาดจานวนมาก เช่น บริษัท
อิปซอสส์ (ประเทศไทย) จากัด จากฮ่องกง บริษัท วีดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด และ
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จากั ด จากญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งสานักงานภูมิภาค (Regional Office) ในไทย ทาให้
เกิดคาถามว่า การจากัดการลงทุนของคนต่างด้าวในธุรกิจวิจัยการตลาดยังคงมีความจาเป็นอยู่หรือไม่ และหาก
มีการเปิดเสรีให้ต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจวิจัยการตลาดได้อย่างเสรีแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ
และผู้บริโภคไทยหรือในมิติต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน การลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ในการ
ประกอบธุรกิจวิจัยการตลาด เป็นต้น
การศึกษาในส่วนต่อไปจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างตลาด และสภาพการแข่งขัน
ธุรกิจวิจัยการตลาดในปัจจุบัน รวมทั้ง บทบาทของทุนต่างชาติในตลาดนี้ เพื่อประเมินผลกระทบการเปิดเสรี
54

The Definition of Marketing, American Marketing Association. https://goo.gl/OUGzaH (สืบค้นวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561).
สแกนธุรกิจวิจยั ไทย โตสวน ศก.-ลุ้นเออีซีหนุน, ประชาชาติธุรกิจ. https://goo.gl/uhg15p (สืบค้นวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561).
56
อินเทจรุกวิจยั ตลาดเรียลไทม์ นาเข้ าจากญี่ปนชี
ุ่ ้วัดชัดพฤติกรรมผู้ซื ้อยุคใหม่. ฐานเศรษฐกิจ. https://goo.gl/AqHa2P (สืบค้นวันที่ 7
มีนาคม พ.ศ. 2561).
55

ธุรกิจนี้หากมีการยกเลิกเพดานในการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) บท
นา (2) ขอบเขตตลาด (3) โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน (4) สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคน
ไทย และ (5) แนวโน้มการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ (6) การกากับดูแลในต่างประเทศ และ (7) บทสรุป
และข้อเสนอแนะ

7.2 ขอบเขตตลาด
จากการพิจารณาฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่ารหัสธุรกิจนิติบุคคล (TSIC) ที่สอดคล้องกับ
การให้บริการวิจัยการตลาดมากที่สุดได้แก่รหัส 73200 (การวิจัย การตลาดและการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน) ซึ่งมีผู้ ป ระกอบการทั้งหมด 202 ราย ในปี พ.ศ. 2559 แต่ เนื่องจากในจานวนดังกล่ าว มี
ผู้ประกอบการหลายรายที่เป็นบริษัทวิจัยตลาดที่ให้บริการเฉพาะแก่บริษัทแม่เท่านั้นมิได้ให้บริการแก่ธุรกิจ
อื่นๆ และหลายรายไม่ได้ประกอบธุรกิจบรการวิจัยตลาดในทางปฏิบัติ หากแต่ประกอบธุรกิจอื่นๆ เช่น ติดตั้ง
จนถึงให้บริการด้านระบบข้อมูลและสารสนเทศ (IT ) เป็นต้น ด้วยข้อจากัดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะใช้
ฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย (Thailand Marketing Research Society)

7.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
7.3.1. โครงสร้างตลาด
จากฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ พบว่ามีบริษัทที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 45 บริษัท แต่ในจานวนดังกล่าวมี
เพียง 40 บริษัทที่ส่งรายงานงบการเงินแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในปี พ.ศ. 2559 รวมถึงไม่พบชื่อบริษัทใน
ฐานข้อมูล BOL และข้อมูลบริษัทที่สามารถนามาสืบค้นได้ และไม่ได้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
วิจัยการตลาดเป็นหลัก
การวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัททั้งหมดพบว่ามี 4 รายที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามา
ลงทุนโดยผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
(1) สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (Treaty of Amity and Economic
Relations) ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท มิลวาร์ด บราวน์ ไฟร์ฟ
ลาย จากัด และ บริษัท แกลลัพ จากัด บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอส จากัด
(2) บั ตรส่ งเสริ มจากคณะกรรมการการส่ งเสริมการลงทุน (BOI) 1 บริษั ท ได้แ ก่ บริษัท อินเทจ
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นสัญชาติฮ่องกง และ
(3) ขอใบอนุญาตการประกอบกิจการของคนต่างด้าวจากอธิบดีกรมทะเบียนการค้า 1 บริษัท คือ
บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จากัด
นอกจากสี่บริษัทดังกล่าวแล้ว การวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นในหลายลาดับชั้น และการพิจารณา
จากสัดส่วนกรรมการที่เป็นคนต่างด้าวและสัญชาติของกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลได้ แม้ผู้ถือ
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หุ้นต่างด้าวจะถือหุ้นข้างน้อย พบว่ามี 15 บริษัทที่อาจเป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤตินัย โดยแบ่งออกเป็น 3
ลักษณะได้แก่
(1) บริษัทที่มีสัดส่วนกรรมการต่า งชาติมากกว่ากรรมการคนไทยจานวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท อิป
ซอสส์ จากัด บริษัท เอ็มโอแค็ป จากัด บริษัท อินนอฟ8เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ โฟกัส
(ไทยแลนด์) จากัด บริษัท วีดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท ดับบลิว แอนด์
เอส จากัด
(2) บริษัทที่กรรมการต่างชาติมีอานาจลงนามได้ แม้จะมีสัดส่วนกรรมการต่างชาติน้อยกว่า
หรือเท่ากับกรรมการไทย จานวน 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) จากัด บริษัท แอท แวนเทจ
จากัด บริษัท เอคอร์น มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแทนส์ จากัด บริษัท เอเชีย บิสซิเนส เนทเวิร์ค (ไทย
แลนด์) จากัด บริษัท อโนวา มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแทนส์ จากัด บริษัท บี เอ็ม อาร์ เอส เอเซีย
จากัด บริษัท แรพพิด เอเชีย จากัด และบริษัท ทีค รีเสิร์ช จากัด
(3) บริ ษั ทที่มี ผู้ ล งทุ น เป็ น ต่า งชาติถือหุ้ นข้า งมาก หากนับ รวมการถือหุ้ น หลายล าดับชั้ น
จานวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดิ อินเตอร์แอคทีฟ รีเสิร์ช จากัด
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ตารางที่ 7.1 โครงสร้างการถือหุ้นของธุรกิจวิจัยการตลาด จาแนกตามรายได้ปี พ.ศ. 2559
ลาดับ

บริษัท

1*

บริ ษั ท เดอะ นี ล เส็ น คอมปะนี
(ประเทศไทย) จากัด
2** บริษัท อิปซอสส์ จากัด

รายได้รวม
ปี พ.ศ. 2559
1,345,977,938

ส่วนแบ่ง
การตลาด
27.92

558,290,250

11.58

สัดส่วนการถือหุ้น
ไทย 0.003%
สิงคโปร์ 99.997%
ไทย 50.997%
ฮ่องกง 49%
อังกฤษ 0.003%
(สัดส่วนที่แท้จริงคือ
ไทย 26% ต่างชาติ 74%)

3*** บริษัท ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) จากัด

535,330,740

11.10

4*

289,901,743

6.01

271,872,026

5.64

5*

บริษัท มิลวาร์ด บราวน์ ไฟร์ฟลาย
จากัด
บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จากัด

ไทย 51%
ดัช 49%
อเมริกัน 51.4
ดัช 48.6
ฮ่องกง 91%
ไทย 6%
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สัดส่วนกรรมการ
อานาจกรรมการ
ไทย:ต่างชาติ
3:1
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญ ของบริษัท
0:3
กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อ ร่ว มกั น และ
ประทั บ ตราส าคั ญ ของบริ ษั ท ในเอกสารทุ ก
ประเภท เว้นแต่กิจการดังต่อไปนี้ ให้ กรรมการ
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ
ของบริษัท (1) ในการทาหนังสือติดต่อทั่วไปกั บ
บุคคลใด ๆ การรับรองเอกสารของบริษัท หรือ
การท าค าร้ อ ง หรื อ ค าขอเพื่ อ การจดทะเบี ย น
เกี่ยวกับบริษัท หรือเพื่อการอื่นใดที่จะยื่นต่อ
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ หรือ
องค์การของรัฐบาลใดๆ (2) เอกสารใดๆ ที่
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานทั่ ว ไปของบริ ษั ท ซึ่ ง มี
มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท
3:2
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของบริษัท
2:2
กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อ ร่ ว มกั น และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
2:1
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ ร่วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริษัท

ลาดับ

57

บริษัท

รายได้รวม
ปี พ.ศ. 2559

ส่วนแบ่ง
การตลาด

6** บริษัท เอ็มโอแค็ป จากัด

190,366,745

3.95

7

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จากัด

148,410,103

3.08

8

บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จากัด

120,640,407

2.50

สัดส่วนการถือหุ้น
ญี่ปุ่น 3%
ไทย 51%
สิงคโปร์ 25%
ญี่ปุ่น 24%
(สัดส่วนที่แท้จริงคือ
ไทย 38% ต่างชาติ
62%)57
ไทย 55%
สิงคโปร์ 45%

ไทย 100%

จากการตรวจสอบการถือหุ้นของบริษัท เอ็มโอแค็ป จากัด 3 ลาดับชั้น
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สัดส่วนกรรมการ
ไทย:ต่างชาติ

อานาจกรรมการ

2:5

กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อ ร่ว มกั น
ประทับตราสาคัญของบริษัท

4:3

นายมิ น ทร์ อิ ง ค์ ธ เนศ และ นางสาวพั ช รา
เกี ย รติ นั นทวิ มล ลงลายมื อชื่ อ ร่ว มกับ นายปั ง
เทียง ฮวี หรือ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
นางสาวอังคณา หาญศิริวัฒนา นางยุพดี ยุทธนา
ระวีศักดิ์ นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ นายพิทวัส
อินทรมีทรัพย์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือ
ชื่ อ ร่ ว มกั น และประทั บ ตราส าคั ญ ของบริ ษั ท
หรือ นางสาวสายชล จุฑามณี หรือ นางเลิศศิริ
มูลคา ลงลายมือขื่อร่วมกับ นายชัยณรงค์ อินทร
มีทรัพย์ หรือนางสาวอังคณา หาญศิริวัฒนา หรือ

10:0

และ

ลาดับ

9*

บริษัท

บริษัท แกลลัพ จากัด

รายได้รวม
ปี พ.ศ. 2559

ส่วนแบ่ง
การตลาด

116,335,359

2.41

107,236,583

2.22

บริษัท ไวตามินส์ คอนซัลติ้ง แอนด์ รี
เสิร์ช จากัด
บริษัท มาร์เก็ตซับพอร์ท จากัด

97,237,950

2.02

97,208,736

2.02

13*** บริษัท เอคอร์น มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ รี
เสิร์ช คอนซัลแทนส์ จากัด

91,413,808

1.90

10*** บริษัท แอท แวนเทจ จากัด
11
12

สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนกรรมการ
ไทย:ต่างชาติ

อเมริกัน 99.998%
สิงคโปร์ 0.001%
ออสเตรเลียน 0.001%
ไทย 95%
อเมริกัน 5%
ไทย 70%
ฟิลิปปินส์ 30%
ไทย 100%

1:4

3:2

2:1
1:0
3:0

14

บริษัท โฮมรัน คอนซัลท์ติ้ง จากัด

88,471,462

1.84

ไทย 51%
มาเลเซีย 24.5%
สิงคโปร์ 24.5%
ไทย 100%

15

บริษัท อินโฟเสิร์ช จากัด

87,665,320

1.82

ไทย 100%

3:0

16

บริษัท คัสต้อม เอเซีย จากัด

57,478,829

1.19

ไทย 100%

7:0
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1:0

อานาจกรรมการ
นางยุพ ดี ยุท ธนาระวี ศัก ดิ์ หรื อ นายพิ ท วั ส
อินทรมีทรัพย์ รวมเป็นสองคนและประทับตรา
สาคัญของบริษัท
กรรมการคนใดคนหนึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ และ
ประทับตราบริษัท
กรรมการคนหนึ่ งคนใดลงลายมื อ ชื่ อ และ
ประทับตราของบริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สาคัญของบริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของบริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญ ของบริษัท
นายโอภาส เรือ งธั ม มกิ จ ลงลายมือ ชื่ อและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
นางเครื อวั ล ย์ ลิ่ ม อภิชาต และ นายคติ ลิ่ ม
อภิชาต ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทั บตรา
สาคัญของบริษัท
นายสุกิจ ตันสกุล หรือ นายพิทักษ์ กุลละวณิชย์

ลาดับ

บริษัท

รายได้รวม
ปี พ.ศ. 2559

ส่วนแบ่ง
การตลาด

17** บริษัท อินนอฟ8เอเชีย (ประเทศไทย)
จากัด

53,827,333

1.12

18

บริษัท เดอะ บีอาร์เอส จากัด

53,084,451

1.10

19

บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จากัด

52,904,835

1.10

20

บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จากัด

50,669,819

1.05

21*** บริษัท เอเชีย บิสซิเนส เนทเวิร์ค (ไทย
แลนด์) จากัด

49,307,544

1.02

สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนกรรมการ
ไทย:ต่างชาติ

ไทย 51%
อเมริกัน 24.5%
อังกฤษ 24.5%
ไทย 100%

0:2

ไทย 51%
สิงคโปร์ 48%
เยอรมัน 1%
ไทย 100%

2:1

1:1

1:0

22

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จากัด

43,785,415

0.91

ไทย 60.2843%
ฮ่องกง 39.7143%
อังกฤษ 0.0014%
ไทย 100%

23

บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จากัด

41,435,480

0.86

ไทย 100%
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1:0

2:0

3:0

อานาจกรรมการ
ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอีกหนึ่งคนรวมเป็น
สองคน และประทับตราของบริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา
สาคัญ
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สาคัญของบริษัท
กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อ ร่ว มกั น และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
กรรมการคนใดคนหนึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สาคัญของบริษัท
นายนาวิก นาเสียง นายวีระ งามผาติกุล นาย
เคารพ ยนต์สมบัติ กรรมการสองในสามคนลง
ลายมื อ ชื่ อร่ ว มกั น และประทั บ ตราสาคั ญ ของ
บริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สาคัญของบริษัท

ลาดับ
24

บริษัท มาร์เก็ต 911 จากัด

รายได้รวม
ปี พ.ศ. 2559
38,992,030

25

บริษัท ควอลิตี้ รีเสอร์จ จากัด

28,981,811

0.60

ไทย 100%

26*** บริษัท อโนวา มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ รี
เสิร์ช คอนซัลแทนส์ จากัด

27,571,957

0.57

บริษัท เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย)
จากัด

23,817,333

0.49

ไทย 51%
มาเลเซีย 24.5%
สิงคโปร์ 24.5%
ไทย 100%

28** บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ โฟกัส (ไทยแลนด์)
จากัด

23,411,675

0.49

29*** บริษัท บี เอ็ม อาร์ เอส เอเซีย จากัด

22,897,731

0.47

30** บริษัท วีดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่น
แนล (ประเทศไทย) จากัด

20,350,671

0.42

27

บริษัท

ส่วนแบ่ง
การตลาด
0.81

สัดส่วนการถือหุ้น
ไทย 100%

ไทย 51%
แคนาเดียน 49%
(สัดส่วนที่แท้จริงคือ
ไทย 24% ต่างชาติ 76%)
ไทย 53%
อังกฤษ 47%
ไทย 51%
ญี่ปุ่น 49%
(สัดส่วนที่แท้จริงคือ
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สัดส่วนกรรมการ
อานาจกรรมการ
ไทย:ต่างชาติ
2:0
นางชยเพ็ญ สยามวาลา หรือ นายสราวุธ สยาม
วาลา กรรมการหนึ่ ง คนลงลายมื อ ชื่ อ และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
1:0
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของบริษัท
2:2
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของ บริษัท
3:0

0:1

1:1
0:1

นางสาวสรินพร จิวานันต์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน หรือ นายเกรียง
กานต์ กาญจนะโภคิน รวมเป็นสองคน และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สาคัญของบริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ลาดับ

58

บริษัท

รายได้รวม
ปี พ.ศ. 2559

ส่วนแบ่ง
การตลาด

สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนกรรมการ
ไทย:ต่างชาติ

อานาจกรรมการ

1:0

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สาคัญของบริษัท
นางสาวสริตา วัชรเนตร และ นายวราวุธ ชินทร
เดชา ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญ
ของบริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สาคัญของบริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สาคัญของบริษัท
นายณั ฐ พล
ศิ ริ ส ว่ า ง ลงลายมื อ ชื่ อ และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
นางสาวจุฬามาศ จิตรปฏิมา ลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
กรรมการคนใดคนหนึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

31

บริษัท ฟอร์ไซท์ รีเสิร์ช จากัด

19,554,618

0.41

ไทย 38% ต่างชาติ
62%)58
ไทย 100%

32

บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จากัด

14,098,678

0.29

ไทย 100%

2:0

33*** บริษัท แรพพิด เอเชีย จากัด

11,140,093

0.23

2:1

34*** บริษัท ทีค รีเสิร์ช จากัด

9,968,837

0.21

35

บริษัท แอล พี ลายคา จากัด

8,384,764

0.17

ไทย 65%
สวีเดน 35%
ไทย 51%
อเมริกา 49%
ไทย 100%

36

บริษัท ไอเดีย 360 จากัด

7,052,703

0.15

ไทย 100%

1:0

37** บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอส จากัด

6,060,359

0.13

ไทย 51%
ญี่ปุ่น 49%
(สัดส่วนที่แท้จริงคือ

0:2

จากการตรวจสอบการถือหุ้นบริษัท วีดโี อ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด 3 ลาดับชั้น
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1:1
4:0

ลาดับ

บริษัท

รายได้รวม
ปี พ.ศ. 2559

ส่วนแบ่ง
การตลาด

สัดส่วนการถือหุ้น

สัดส่วนกรรมการ
ไทย:ต่างชาติ

อานาจกรรมการ

2:0

กรรมการสองคน ลงลายมือ ชื่ อร่ วมกั นและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
นางวารพรรณ นิมบุญจาช หรือ นายวรรัตน์ นิม
บุญจาช หรือ นางสาวภาสโสภา ตั้งใจตรง คนใด
คนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของ
บริษัท
กรรมการสองคนลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

38

บริษัท เซอร์เคิล จากัด

4,926,018

0.10

ไทย 23% ต่างชาติ 77%)
ไทย 100%

39

บริษัท คอนซูเมอร์ อินไซท์ จากัด

3,453,934

0.07

ไทย 100%

4:0

1,342,119

0.03

ไทย 100%
(สัดส่วนที่แท้จริงคือ
ไทย 24% ต่างชาติ 76%)

2:0

40**** บริ ษัท ดิ อิน เตอร์ แ อคทีฟ
จากัด

รี เสิ ร์ ช

หมายเหตุ: บริษัทที่ระบายสีเทาเข้มหมายถึงบริษัทต่างชาติ
* หมายถึง บริษัทที่เป็นต่างชาติโดยนิตินัย
** หมายถึง บริษัทที่เป็นต่างชาติโดยพฤตินัยจากสัดส่วนกรรมการต่างชาติมากกว่ากรรมการคนไทย
*** หมายถึง บริษัทที่เป็นต่างชาติโดยพฤตินัยจากอานาจกรรมการที่เป็นต่างชาติสามารถลงนามผูกพันแทนกรรมการคนไทยได้
**** หมายถึง บริษัทที่เป็นต่างชาติโดยพฤตินัยจากการถือหุ้นหลายชั้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (สืบค้นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561).
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ภาพที่ 7.1 แสดงให้เห็นว่าบริษัท ดีเคเอช โฮลดิ้ง เอจี ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติ สวิส ถือหุ้นใน
ลาดับชั้นที่ 2 ในสัดส่วนร้อยละ 49 ผ่านบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ลาดับชั้นที่ 3 ผ่านบริษัท
ลันดี จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 6 และลาดับชั้นที่ 4 ผ่านบริษัท วีเยอนารา จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 49
ท าให้ ก ารถื อ หุ้ น ทุ ก ล าดั บ ชั้ น ของบริ ษั ท ดี เ คเอสเอช โฮลดิ้ ง เอจี รวมเป็ น (49+51(0.06) +
51(0.94)(0.49)) เท่ากับร้อยละ 76.5
รูปที่ 7.1 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทบริษัท ดิ อินเตอร์แอคทีฟ รีเสิร์ช จากัด

หมายเหตุ: สีขาว หมายถึงนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัย โดยใช้ข้อมูลจาก บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (สืบค้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561).

กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทธุรกิจวิจัยการตลาดทั้ง 40 ราย พบว่ามี
บริษัทที่เป็นต่างชาติโดยนิตินัย 4 ราย และ พฤตินัย 15 รายรวม 19 บริษัท บริษัทวิจัยตลาดที่เป็นต่างชาติโดย
พฤตินัยได้ใช้สิทธิพิเศษในการลงทุนผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ (Treaty of Amity and Economic Relations) ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา การ
ส่งเสริมจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจาก
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประกอบกิจการของคนต่างด้าว 59 ส าหรับบริษัทวิจัยการตลาดที่เป็น
ต่างชาติโดยพฤตินัยส่วนมากเกิดจากการที่ต่างชาติมีอานาจในการควบคุมบริษัทโดยผ่านอานาจลงนามผูกพัน
นิ ติบุ ค คลผ่ า นกรรมการต่างชาติ จ านวน 8 ราย รองลงมาได้ แ ก่ การมีสั ด ส่ ว นกรรมการต่ างด้ าวมากกว่ า
กรรมการคนไทยจานวน 6 ราย และจากการถือหุ้นเชิงซ้อนจานวน 1 ราย ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า
บริษัทต่างชาติเข้ามามีบทบาทในการให้บริการวิจัยการตลาดในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญ แม้กฎหมายจะ
ห้ามมิให้บุคคลต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจนี้ก็ตาม
7.3.2. สภาพการแข่งขัน
หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดตามสัดส่วนรายได้ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าธุรกิจวิจัยการตลาดเป็นธุรกิจที่
มีการกระจุกตัว หรือการผูกขาดปานกลาง โดยบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 5 รายได้แก่ บริษัท เดอะ นีลเส็น คอม
ปะนี (ประเทศไทย) จากัด บริษัท อิป ซอสส์ จากัด บริษัท ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) จากัด บริษัท มิล วาร์ด
บราวน์ ไฟร์ ฟลาย จากัด และบริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จากัด มีส่วนแบงตลาดมากถึงร้อยละ 62 ดัง
ปรากฏในภาพที่ 7.2
รูปที่ 7.2 ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทวิจัยการตลาดที่มีรายได้สูงสุดสองอันดับแรกในปี พ.ศ. 2559

เดอะ นีลเส็นฯ
28%

อื่นๆ
38%

อิปซอสส์ฯ
11%
อินเทจฯ
6%

ทีเอ็นเอสฯ
11%

มิลวาร์ ด ฯ
6%

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (สืบค้นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561).

59

ข้อมูลทั่วไปเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว. http://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=192 (สืบค้นวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.
2561).
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หากพิจารณาบทบาทของบริษัทต่างชาติตามสัดส่วนรายได้ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าบริษัทต่างชาติเข้า
มามีบทบาทอย่างมากในตลาดธุรกิจวิจัยการตลาด โดยบริษัทต่างชาติทั้งทางพฤตินัยและนิตินัยมี ส่วนแบ่ง
ตลาดทั้งหมดเกือบร้อยละ 77 โดยบริษัทที่เป็นต่างชาติทางนิตินัย 4 รายมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันประมาณ
ร้อยละ 42 และ บริษัทต่างชาติในทางพฤตินัยอีก 15 รายมีส่วนแบ่งตลาดรวมร้อยละ 35 ปรากฏในภาพที่ 7.3
รูปที่ 7.3 ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทวิจัยการตลาดต่างชาติในปี พ.ศ. 2559

บริษัทไทยโดยพฤตินัย
21 ราย
23%
บริษัทต่างชาติโดยพฤตินัย
15 ราย
35%

บริษัทต่างชาติโดยนิตินัย
4 ราย
42%

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (สืบค้นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561).

7.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
7.4.1 สภาพการแข่งขัน
หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดจะพบว่าบริษัทไทยโดยพฤตินัยมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 23 (ภาพที่
7.8) สาเหตุที่สาคัญส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากบริษัทไทยส่วนใหญ่จะให้บริการในกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึง ระดับ
ล่างเท่านั้น ขณะที่บริษัทต่างชาติจะให้บริการในกลุ่มลูกค้าทุกระดับโดยเฉพาะระดับบน ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัท
ที่มีรายได้สูงสุด 5 อันดับแรกล้วนแต่เป็นบริษัทต่างชาติ (ตารางที่ 7.1)
สภาพการแข่งขันในปัจจุ บันมีทั้งรูปแบบที่มีการแข่งขันกันโดยตรง และการร่วมมือการทางานใน
ลักษณะการแบ่งส่วนกันทา (Outsource) ตัวอย่างเช่น บริษัทวิจัยตลาดขนาดใหญ่ที่เป็นต่างชาติอาจจ้าง
บริษัทวิจัยตลาดไทยทาการสารวจความพึงพอใจหรือรสนิยมของลูกค้าก็ได้ เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่ใช้แรงงาน
จานวนมากในการลงพื้นที่สารวจ รวมทั้งต้องใช้พนักงานที่มีความคุ้นเคยกับคนท้องถิ่น
โดยทั่วไปแล้ว บริษัทวิจัยตลาดขนาดใหญ่จะมีจุดเด่นที่เป็นที่รู้จักในวงการ ซึ่งอาจเป็นจุดเด่นของ
เครื่ องมือ (tools) ที่แตกต่ างกัน เช่น บางบริษัท จะใช้โ ปรแกรมที่ ส ร้า งขึ้นมาเพื่อ สื่ อสารกับผู้ บริโ ภคโดย
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เฉพาะที่เรียกว่า “customer community portal” มี live chat และช่องทางในการที่ผู้บริโภคสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อสินค้าหรือบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ บางบริษัทมีจุดเด่นด้านการใช้ Big data ใน
การวิจัยตลาดจากการรวบรวมข้อมู ลจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบการทางานของบริษัทขนาด
ใหญ่แ ละบริ ษัท ขนาดเล็ กยั งต่ างกั น ที่บ ริ ษัท ขนาดใหญ่จะมี การแบ่ง เป็น รายสาขา มีค วามเชี่ย วชาญด้า น
การตลาดเฉพาะสินค้านั้นๆ เช่น รถยนต์ ยา อสังหาริมทรัพย์ฯ เป็นต้น ซึ่งต่างจากบริษัทขนาดเล็กเนื่องจากไม่
มีขนาด (scale) เพียงพอที่จะรองรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี เ ข้ า มามี บ ทบาทอย่ า งมากในธุ ร กิ จ วิ จั ยการตลาด โดยเฉพาะการจ าลอง
สภาพแวดล้อมจริง (Virtual reality) หรือ VR การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence) หรือ เอไอ (AI) และแนวโน้มการแข่งขันในอนาคตของบริษัทที่ให้บริการวิจัยการตลาดยังคง
จะต้องเผชิญกับคู่แข่งใหม่คือ บริษัท วิจัยตลาดที่มีขีดความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมจากอินเทอร์เน็ตได้
7.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ประกอบการไทย
จุดแข็งสาคัญของผู้ประกอบการไทย ได้แก่ ค่าบริการที่ถูกกว่าบริษัทต่างชาติ และในเรื่องของภาษา
และวัฒนธรรมที่ผู้ประกอบการไทยเข้าใจกลุ่มลูกค้าในประเทศมากกว่าผู้ประกอบการต่างชาติ ทาให้ได้เปรียบ
ในการแข่งขันด้านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพมากกว่าการวิเคราะห์เชิงปริมาณ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับ
กลุ่มลูกค้าที่เป็นภาครัฐ ขณะที่จุดอ่อนของผู้ประกอบการไทยได้แก่
(1) ชื่อเสียงของบริษัทที่ยังไม่เป็นที่รู้จักทาให้ผู้ว่าจ้างที่มีกาลังจ่ายสูงมักมองข้าม
(2) เทคโนโลยีในการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ยังคงใช้ระบบดังเดิม (manual) ในการเก็บข้อมูล เช่น
การสารวจความเห็นของลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือ ลงพื้นที่
(3) การขาดเครือข่ายลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติในต่างประเทศทาให้ขนาดของกิจการไม่ใหญ่พอที่จะ
ลงทุนในการพัฒ นาเครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ ในการวิเคราะห์ ตลาดเท่านั้น ดังจะเห็ นได้ว่า
บริ ษัทวิจั ย สัญชาติไทยเกือบทุก รายให้ บริการแก่เฉพาะลู กค้าในประเทศไทย ไม่ได้มีส าขาใน
ต่างประเทศ แม้หลายรายมีประสบการณ์มามากกว่า 30 ปี การที่บริษัทไทยไม่สามารถขยาย
ธุรกิจไปต่างประเทศทาให้ขนาดของรายได้ไม่สูงเพียงพอในการลงทุน กับการพัฒนาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการวิจัยตลาด ไม่ว่าจะเป็น การนาปัญญาประดิษฐ์มาใช้ หรือแม้กระทั่งการ
outsource งานบางประเภทไปยังต่างประเทศที่มีต้นทุนต่ากว่า เช่น อินเดีย เป็นต้น
จุดแข็งของบริษัทต่างชาติมี 4 ข้อ คือ
(1) ชื่อเสียง ซึ่งสามารถประกันคุณภาพของบริการได้ บริษัทที่มีทุนทรัพย์สูงจะเลือกที่ปรึกษาด้าน
การตลาดทีม่ ีชื่อเสียง ในขณะเดียวกัน ชื่อเสียงของบริษัททาให้สามารถดึงดูดพนักงานที่ต้องการ
ได้ง่ายกว่าบริษัทที่ไม่เป็นที่รู้จัก เนื่องจากพนักงานต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทางาน
กับบริษัทแนวหน้า
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(2) ขนาดของธุรกิจที่ใหญ่เพียงพอทาให้คุ้มทุนที่จะลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญใน
เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ตลาดที่ทันสมัย ตลอดจนการ outsource งานบางประเภทที่ไม่ได้ใช้
ทักษะสูง เช่น บริการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าทางอีเมล์หรือเว็บไซต์ ไปยังประเทศที่มี
ต้นทุนต่า เช่น อินเดีย เป็นต้น
(3) เครื อข่ายและประสบการณ์ทางานในหลากหลายประเทศทั่ว โลกทาให้ ส ามารถเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของลูกค้าในหลากหลายประเทศได้
(4) เทคโนโลยีของเครื่องมือในการให้บริการโดยเฉพาะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือแนวทางการ
วิเคราะห์ที่มีแพลตฟอร์ม (Platform) สาเร็จรูป รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเก็บ
ข้อมูล เช่น เครื่อ งที่สามารถอ่านความพึงพอใจของลูกค้าต่อโฆษณาสินค้าบนเว็บไซต์จากการ
เคลื่อนไหวของลูกนัยน์ตา (eye tracking) เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ขนาดของธุรกิจ ที่ใหญ่ทาให้
บริษัทวิจัยตลาดต่างชาติสามารถลงทุนในการซื้อข้อมูลลูกค้าจากผู้ให้บริการ platform การซื้อ
ขายสินค้าขนาดใหญ่ เช่น อเมซอน หรือ อาลิบาบา ได้
ส่วนจุดอ่อนของผู้ประกอบการต่างชาติคือเรื่องของภาษา และความเข้าใจในวัฒนธรรม สังคม และ
บริบทของคนไทย รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานราชการหากมีการให้บริการภาครัฐ ดังนั้น ความจาเป็น
เมื่อผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจึงต้ องมีหุ้นส่วนและทรัพยากรบุคคลที่เป็นคนไทยใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือที่เรียกว่า domain knowledge
ที่ผ่านมา การจากัดการถือหุ้นของต่างชาติทาให้ผู้ประกอบการไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่
ในกรณีเช่นหากจะเพิ่มทุน หรือขยายกิจการที่จะต้องมีการเพิ่ม ทุนในส่วนที่เป็นสัญชาติไทยด้วย และยังต้อง
คานึงถึงความน่าเชื่อถือของผู้ที่มาถือหุ้น ด้วยอุปสรรคดังกล่าว ทาให้มีผู้ประกอบการต่างชาติบางรายเลือกที่
จะจัดตั้งสานักงานใหญ่ (Head office) ที่ประเทศอื่นแทนในประเทศไทย ซึ่งทาให้ประเทศไทยเสียโอกาสใน
การลงทุนจากผู้ประกอบการต่างชาติ
อย่างไรก็ดี บริษัทวิจัยตลาดต่างชาติไม่ได้แข่งขันกับบริษัทวิจัยตลาดไทยโดยตรง เนื่องจากมีกลุ่ม
ลูกค้าที่ต่างกัน ลูกค้าของบริษัทวิจัยต่างชาติมักเป็นบริษัทข้ามชาติที่เป็นคู่ค้ากันและกันในหลายประเทศมิใช่
เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นที่เรียกว่า “global partner” และ ลูกค้าที่เป็นบริษัทไทยขนาดใหญ่ ในขณะที่
ลูกค้าบริษัทวิจัยการตลาดสัญชาติไทยมักเป็นบริษัทไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก
7.4.3 ศักยภาพของคนไทย
การให้บริการวิจัยการตลาดสามารถแบ่งลักษณะการวิจัยได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. การให้บริการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative marketing research) และ 2. การให้บริการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
marketing research) จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่าผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับ
บริษัทต่างชาติในการบริการวิจัยเชิงคุณภาพ ขณะที่ด้านการให้บริการวิจัยเชิงปริมาณยังคงไม่สามารถสู้ บริษัท
ต่างชาติได้ เนื่องจากบริษัทต่างชาติมีเทคโนโลยีในการสารวจและเก็บข้อมูลที่ล้าหน้ามากกว่า ขณะที่บริษัทไทย
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มีความรู้ เรื่ องสภาพแวดล้ อมภายในประเทศ (local environment) มากกว่า ซึ่งเป็นความรู้ของมนุษย์
(Human knowledge) ที่ส่งเสริมศักยภาพบริษัทไทยมากกว่าเทคโนโลยี

7.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ
ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการวิจัยตลาดในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย
แล้ว การเปิดเสรีภาคบริการวิจัยการตลาดอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างจะรุนแรง
อยู่แล้วไม่มากนัก อย่างไรก็ดี การยกเลิกข้อจากัดหุ้นส่วนต่างชาติในธุรกิจนี้อาจเป็นแรงจูงใจสาคัญที่จะทาให้
บริษัทวิจัยตลาดต่างชาติเลือกที่จะตั้งสานักงานใหญ่ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานในการให้บริการวิจัยตลาด
แก่ผู้ประกอบการในประเทศข้างเคียงด้วย

7.6 การกากับดูแลในต่างประเทศ
ธุรกิจบริการวิจัยการตลาดไม่มีหน่วยงานกากับดูแลโดยเฉพาะ มีเพียงหน่วยงานส่งเสริมที่จะทาการ
ส่งเสริมเฉพาะบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เท่านั้น อาทิ การบริการให้คาปรึกษาและแนะนาในการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนและประสานอานวยความสะดวกต่างๆ ด้านการลงทุน การบริการให้คาปรึกษา
และข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจและการขอใบอนุญาตต่างๆ การบริการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและจับคู่ทาง
ธุรกิจ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และการนาที่ปรึกษาและผุ้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามา เป็นต้น

7.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
7.7.1. สรุป
การเปิ ด เสรี ธุ ร กิ จ วิ จั ย การตลาดจะไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตลาดธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วมากนั ก เนื่ อ งจากมี
ผู้ประกอบการต่างชาติอยู่อย่างแพร่หลายอยู่แล้วในปัจจุบัน ซึ่งการยกเลิกการจากัดหุ้นส่วนต่างชาติอาจทาให้
ผู้ประกอบการต่างชาติเลือกมาตั้งสานักงานใหญ่ ที่ไทย รวมทั้งลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
วิเคราะห์ตลาด ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจในประเทศไทยที่ต้องการใช้บริการวิจัย รวมถึงบริษัทวิจัยการตลาดไทย
เองที่อาจมีโอกาสในการทางานร่วมกับบริษัทต่างชาติ ทาให้การวิจัยการตลาดในประเทศไทยมี พลวัตก้าวหน้า
ในอนาคต
นอกจากนี้ เนื่องจากบริการวิจัยการตลาดต้องใช้ทักษะภาษาไทยในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
รวมถึงการทาวิจัยในเชิงคุณภาพที่ต้องใช้ความเข้าใจทั้งในเรื่องของภาษา สังคม และวัฒนธรรมคนในประเทศ
การลงทุนของบริษัทวิจัยตลาดต่างชาติย่อมหมายถึงการจ้างงานพนักงานไทยที่เพิ่มมากขึ้น ประสบการณ์ใน
การทางานกับบริษัทแนวหน้า ทาให้พนักงานสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือใหม่ๆ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ตลาด อดีตพนักงานของบริษัทวิจัยต่างชาติจานวนหนึ่งได้ใช้ประสบการณ์จากสถานที่ทางานในการ
จัดตั้งธุรกิจบริการวิจัยตลาดของตนเอง แต่เนื่องจากข้อจากัดด้านทุนทรัพย์ เครือข่ายลูกค้าในต่างประเทศ
และการเข้าถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยทาให้บริษัทที่จัดตั้งมักเป็นบริษัทขนาดเล็กเท่านั้น ไม่สามารถ
แข่งขันกับบริษัทต่างชาติที่เคยทางานมาก่อนได้
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7.7.2. ข้อเสนอแนะ
แม้การเปิดเสรีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจไทยที่ต้องใช้บริการวิจัยตลาด แต่รัฐจะต้องดาเนินการสอง
ประการเพือ่ มิให้การเปิดเสรีดังกล่าวส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทวิจัยไทย
ประการแรก เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาการขาดแคลนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
(data analyst) ทาให้บริษัทวิจัยตลาดขนาดใหญ่สามารถ outsource งานส่วนนี้ไปที่ประเทศอินเดียได้ใน
ขณะที่บริษทั ไทยที่มีขนาดเล็กกว่าไม่มีทางเลือก ดังนั้น รัฐควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้
คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรของคาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติดังนี้
(1) ต้องเป็นธุรกิจซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่ต่ากว่า 2 ล้านบาท
(2) ต้องมีอัตราส่วนระหว่างจานวนคนต่างด้าวกับพนักงานคนไทยประจาในอัตราส่วนคนต่างด้าวกับ
พนักงานคนไทยประจาในอัตราส่วนคนต่างด้าว 1 คนต่อพนักงานคนไทยประจา 4 คน
หลั กเกณฑ์ดังกล่ าวได้ส ร้ างภาระแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการหรือจาเป็นที่จะจ้างผู้ เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีทุนทรัพย์น้อยที่จะต้องหาทุนจดทะเบียนเละจ้างแรงงานไทย
ให้ถึงเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น หลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวจึงควรถูกยกเลิกหรือลดเกณฑ์ลงให้สอดคล้องต่อ
การดาเนินธุรกิจโดยเฉพาะเป็นการเอื้อแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาในตลาด เนื่องจากอาจเกิดการขาด
แคลนแรงงานที่รนุ แรงในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริษัทไทยมากกว่าบริษัทต่างชาติ
ประการที่สอง รัฐควรให้การส่งเสริมในการพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับการตลาดในยุคสมัยใหม่ เช่น
ในกรณีที่สิงคโปร์มีหน่วยงานที่ส่งเสริมภาคธุรกิจที่มีชื่อว่า Enterprise Singapore มีโครงการให้การฝึกอบรม
แก่พนักงานทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพดิจิตอล “digital profession” ซึ่งจัดทาโดย Singapore Institute of Retail
Studies ซึ่งเป็นการฝึกการทางานกับ platform ค้าปลีกของอาลิบาบา เป็นต้น แต่ในประเทศไทย การให้การ
ฝีกอบรมในลักษณะดังกล่าว มักมีจากัดเฉพาะแก่บริษัทที่ไ ด้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมักเป็นบริษัทขนาด
ใหญ่ที่เป็นต่างชาติทาให้บริษัทไทยเสียเปรียบ จึงควรที่จะมีการทบทวนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ให้แก่บริษัท
ต่างชาติที่เป็นการบั่นทอนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย
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บทที่ 8 ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
8.1 บทนา
ปัจจุบันธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขยายตัวสูงขึ้น โดยเห็นได้จากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี
ในปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมายังประเทศไทยมากถึง 35 ล้านคน ส่งผลให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้สูงสุดให้กับประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2560 ประเทศ
ไทยมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวมากถึง 2,754 พันล้านบาท60 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นบริการหนึ่งในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิ จ
การท่องเที่ยวที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจไทย
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่กาหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายสาม (18) ของ
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ว่าเป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมในการ
แข่งขันกับคนต่างด้าวโดยมีการจากัดสัดส่วนการลงทุนของต่างด้าวไว้ในอัตราร้อยละไม่เกิน 49 นอกจากนี้
แล้ว การประกอบธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ยังถูกกากับดูแลด้วยกฎหมายเป็นการเฉพาะด้วยซึ่งก็คือ
พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ที่กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยว และนิติบุคคลจะต้องเป็นบริษัทจากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน61
การศึกษาธุร กิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์มีเป้าประสงค์ในการประเมิน “ความพร้อม” ของผู้
ให้บริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ไทยในการแข่งขันกับต่างชาติ จึงมีความจาเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหากมีการเปิดเสรีในธุรกิจดังกล่าวนี้เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
การศึกษาในหัวข้อนี้จ ะครอบคลุมประเด็นต่างๆ 5 ประเด็น คือ 1) โครงสร้างตลาดและการ
แข่งขัน 2) สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของผู้ประกอบการไทย 3) แนวโน้มการประกอบธุรกิจ
ของต่างชาติ 4) การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ และ 5) บทสรุปและข้อเสนอแนะ

60

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์. 2561. แถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนธันวาคม ปี 2560.
(https://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9882) (สืบค้นเมื่อ 10 มี.ค. 2561).
61
พระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 16 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (1) ต้องมีคุณสมบัติ
(ก) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สบิ ปีบริบูรณ์ในวันยื่นคาขอรับใบอนุญาต
(ข) มีสัญชาติไทย
(ค) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักรไทย

8.2 ขอบเขตตลาด
พ.ร.บ. ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ให้ความหมายของธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
ไว้ว่า ธุรกิจนาเที่ยว หมายถึง ธุรกิจเกี่ยวกับการนานักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอานวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อัน
ได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ในขณะที่ มัคคุเทศก์
หมายถึง ผู้ ให้ บ ริ การเป็ น ปกติธุ ร ะในการน านั กท่ อ งเที่ ย วไปยั ง สถานที่ต่ า งๆ โดยให้ บ ริก ารเกี่ ย วกั บ
คาแนะนาและความรู้ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
การศึกษาธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ในครั้งนี้ จาแนกธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามการจัด
ประเภทธุรกิจของนิติบุคคลซึ่งจัดทาโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจจัดนาเที่ยว (TSIC
79120) และกิจกรรมของมัคคุเทศก์ (TSIC 79901) ซึ่งให้ความหมาย ธุรกิจนาเที่ยวว่าเป็นการจัดรายการ
นาเที่ยวซึ่งผ่านตัวแทนธุรกิจการเดินทาง หรือขายโดยธุรกิจจัดนาเที่ยวโดยตรง รายการนาเที่ยวอาจ
รวมถึงการจั ดหาพาหนะ ที่พัก แรมอาหารและการเข้ าชมพิพิ ธ ภัณฑ์ สถานที่ ทางประวัติศาสตร์ห รื อ
วัฒนธรรม การแสดงมหรสพ ดนตรีหรือกิจกรรมกีฬา รวมถึงการพาคนไปประกอบพิธีฮัจย์ และฮุมเราะห์
ส่วนกิจกรรมของมัคคุเทศก์ หมายถึง การบริการของมัคคุเทศก์ตามกฎหมายว่ าด้วยธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศน์

8.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
8.3.1 โครงสร้างตลาด
เนื่ องจากในปี พ.ศ. 2559 ธุรกิจบริการมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมี เพียง 5 ราย
เท่านั้น คณะผู้วิจัยจึงเลือกที่จะวิเคราะห์บริการมัคคุเทศก์รวมอยู่ในธุรกิจจัดนาเที่ยว
ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ป ระกอบการที่ให้ บริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่เป็นนิติบุคคลทั้งหมด
5,446 ราย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 57,170,838,365 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนรวม 21,923 ล้านบาท62
จากการพิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า บริษัทนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ส่วนใหญ่เป็นบริษั ทสัญชาติไทยที่มี
ขนาดเล็กมีทุนจดทะเบียนไม่มากนัก
เมื่อพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นและอานาจการบริหารจัดการของธุรกิจบริการนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ 20 อันดับแรก จาแนกตามรายได้ ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการ 20 อันดับแรกที่
เลือกศึกษานี้ มีรายได้รวมทั้งหมด 18,663 ล้านบาท มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นร้อยละ 32.6 ของรายได้รวม
จากธุรกิจนาเที่ยวทั้งหมด บริษัทส่วนใหญ่มีวงเงินจดทะเบียน 10 ขึ้นไป และมีบริษัทที่มีเงินทะเบียนสูง
หลัก 200-300 ล้านบาท เช่น บริษัท โฮเต็ลเบดส์ (ประเทศไทย) จากัด ดีทแฮล์ม แทรเวิล(ประเทศไทย)
62

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561).
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จากัด ทุกรายเป็นนิติบุคคลไทย ซึ่งสะท้อนว่าธุรกิจบริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์มิได้เป็นธุรกิจที่ได้รับการ
ส่งเสริมจาก BOI เนื่องจากธุรกิจต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริมส่วนมากจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ โครงสร้าง
การถือหุ้นของผู้ประกอบการทั้ง 20 ราย อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1) บริษัทที่คนไทยถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นบริษัทสัญชาติไทยทั้งในเชิงนิตินัย
และพฤตินัย ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่ 8.1 พบว่ามี 9 ราย ได้แก่ บริษัทหมายเลข 2 6 10 11 13 16 18
19 และ 20
2) บริษัทที่ต่างด้าวถือหุ้นใกล้เต็มเพดานที่ร้อยละ 49 ซึ่ งหากผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวเป็นราย
ใหญ่รายเดียวมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่า บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทต่างด้าวทางพฤตินัย จากข้อมูลในตารางที่
8.1 พบว่ามี 8 ราย ได้แก่ บริษัทหมายเลข 1 3 4 5 7 8 12 และ 14 เป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่
เป็นชาวต่างชาติไม่ได้มีการถือหุ้นซ้อนผ่านนิติบุคคลไทยดังเช่นในธุรกิจอื่นๆ การศึกษาโครงสร้างการถือ
หุ้นของบริษัทลูกครึ่งเหล่านี้พบว่าผู้ถือหุ้นไทยในทุกบริษัทเป็นบุคคลธรรมดามิใช่นิติบุคคล รวมทั้งทุกราย
มีกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติน้อยกว่ากรรมการสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติ
ธุร กิจ นาเที่ย วและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. 2551 ที่กาหนดไว้ว่า กรรมการของบริษัทนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
จานวนกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย63
คณะผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ถือหุ้นไทยบางรายเป็นทนายความและมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทที่
มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวหลากหลายบริษัท และหลายรายไม่มีประวัติหรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์แม้จะเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทที่มีรายได้กว่าพันล้าน ซึ่งอาจส่อถึงการถือหุ้นแบบนอมินี ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการ
ตรวจจับผู้กระทาผิดกฎหมายที่ถือหุ้นแบบนอมินี เช่นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 กรมการท่องเที่ยวได้
ลงโทษผู้ทาผิดกฎหมายดังกล่าวนี้ด้ว ยการสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวไปแล้ ว
จานวน 18 ราย64
เมื่อพิจารณาสัญชาติของกรรมการที่มีสิทธิลงนามในเอกสารสาคัญของบริษัททั้ง 8 รายนี้ พบว่า
มี 2 ลักษณะ คือ หนึ่ง กรรมการที่มีสิทธิลงนามเป็นกรรมการสัญชาติไทยและต่างชาติโดยต้องลงนาม
ร่วมกัน และ สอง กรรมการที่มีสัญชาติไทยฝ่ายเดียวเป็นผู้ลงนาม ส่วนการลงนามในการประกอบธุรกิจ
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มาตรา 17 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวซึ่งเป็นนิติบุคคลต้อง มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (ก) เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิดชอบต้ องเป็นผู้มี
สัญชาติไทย ถ้าเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ต้อ งเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และ (ข) กรรมการหรือผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16
64

ย้านักท่องเที่ยวเช็กให้ชวั ร์ หลังทัวร์ถกู เพิกถอนใบอนุญาตกว่า 874 ราย. ไทยรัฐออนไลน์.วันที่ 7 เมษายน 2560
(https://www.thairath.co.th/content/907927) (สืบค้นเมื่อ 6 ก.ค. 2561)
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นาเที่ยว หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการหลายบริษัทกาหนดให้กรรมการสัญชาติไทยเป็นผู้ลงนามแต่เพียง
ฝ่ายเดีย ว ทั้งนี้ ข้อกาหนดของบริษัทที่ให้ มีการลงนามร่ว มกันระหว่างกรรมการที่เป็นไทยและที่เป็น
ต่างชาติสะท้อนถึงการที่หุ้นส่วนต่างชาติต้องการที่จะรักษาอานาจในการควบคุมบริษัทไว้ แม้ในกรณีที่ให้
กรรมการที่มีสัญชาติไทย ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัทในการทานิติกรรม หรือเอกสารที่
ยื่นกับ หน่ว ยงานราชการ แต่บางบริษัท เช่น บริษัทหมายเลข 1 ก็ยังมีข้อกาหนดว่าการลงลายมือชื่อ
ดังกล่าวนี้ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากองค์กรภายในตามนโยบายของกลุ่มบริษัท (ตารางที่ 8.2)
ตารางที่ 8.1 โครงสร้างการถือหุ้นของธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ 20 อันดับแรก จาแนกตามรายได้
ปี พ.ศ. 2559
ลาดับที่

1

2
3

4

5

6
7

บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน %)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
(สัดส่วน %)

สัดส่วน
กรรมการ
ต่างชาติ :
ไทย
โ ฮ เ ต็ ล เ บ ด ส์ 1) ไทย 51.20% นาย ผดุ งศัก ดิ์ เลาห
2:3
( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) 2) ต่างชาติ
สุรโยธิน (50.62%)
จากัด
อังกฤษ 47.27% คริ น่ า กรุ๊ ป ลิ มิ เ ต็ ด
ฮ่องกง 1.52 %
(47.27%)
สิงคโปร์
โฮเต็ล เบดส์ ฮ่องกง ลิ
0.0001%
มิเต็ด (1.52%)
ซี.ซี .ที .เอ็ก ซ์เ พรส ไทย 100%
นาย วิ ชิ ต ประกอบ
0:3
จากัด
โกศล (90.00%)
เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ 1) ไทย (51%)
เอช.ไอ.เอส คัมปะนี ลิ
1:2
จากัด
2) ต่างชาติ
มิเต็ด (49%)
(49%) ญี่ปุ่น
นาย สมบูรณ์ เกียรติ
ศักดาวงศ์ (30%)
นาย ชาลี ดุ ษ ฎี อิ ส ริ
ยวงศ์ (21%)
เอเชี ย น เทรลส์ 1) ไทย (51%)
นาย เลอสรรค์ มีสิทธิ์
1:4
จากัด
2) ต่างชาติ
กุล (50.99%)
(49%) มอริเซียส บริษัท เอเซียนเทรลส์
โฮลดิ้ง จากัด (49%)
เดอร์ เอเชี ย ทั ว ร์ 1) ไทย (51%)
แดร์ ทัวร์ริสติก ดอยช์
3:4
จากัด
2) ต่างชาติ
แลนด์ จี เ อ็ ม บี เอช
(49%) เยอรมัน
(49%)
นาง นริ ศ รา กั น ทะ
วงศ์ มูลเลอร์ (17%)
นาง สุธาสินี เลิศผาติ
วงศ์ (17%)
นาย สุ เ มธ มิ่ งมงคล
มิตร (17%)
ค ว อ ลิ ตี้ เ อ็ ก ซ์ ไทย 100%
นาย ศิษฎิวัชร ชีวรัตน
0:2
เพรส จากัด
พร (80.00%)
ดีทแฮล์ม แทรเวิล 1) ไทย (51%)
นางสาว จอย เคล
1:2
( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) 2) ต่างชาติ
เลอร์ (51%)
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รายได้รวม
ปี พ.ศ.
2559
(ล้านบาท)
3,947.64

ส่วนแบ่ง
การตลาด
(ร้อยละ)

1,304.37

2.3

1,298.75

2.3

1,195.,27

2.1

1,150.02

2.0

1,044.87

1.8

904.66

1.6

6.9

ลาดับที่

บริษัท

จากัด

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน %)
(49%) สวิซ

8

เจที บี (ประเทศ 1) ไทย (51%)
ไทย) จากัด
2) ต่างชาติ
(49%) สิงคโปร์

9

เดสทิเนชั่น เอเซีย 1) ไทย
( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) (54.37%)
จากัด
2) ต่างชาติ
(45.63)
เอมิเรียน (25%)
ฮ่องกง (16.87%)
อังกฤษ (3.75%)
ไทย นิ ว เจนเนอ ไทย 100%
เรชั่น กรุ๊ป จากัด

10

11
12

13
14

15

บิ บ ลิ โ อ โกลบุ ส ไทย 100%
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
มี ท ติ้ ง พ้ อ ย ท์ 1) ไทย (51%)
เอเชีย จากัด
2) ต่างชาติ
(49%) เยอรมัน

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
(สัดส่วน %)
บริษัท ดีทแฮล์ม แทร
เ วิ ล โ ฮ ล ดิ้ ง เ อ จี
(49%)
บริ ษั ท เจที บี พี ที อี
จากัด (49%)
นาย กนิ ษ ฐ์ สารสิ น
(24%)
น า ย ช นิ น ท ธ์
โทณวณิก (24%)
ดานาต้ า เอวิ เ อชั่ น
เซอร์ วิ ส เซส โฮลดิ้ ง ส์
ลิมิเต็ด (25%)
โบแมน ท้ อป ลิมิ เ ต็ ด
(16.87%)
นางสาว มนทิ ร า อุ
ทยานุกูล (16.87%)
นา ย ธี ร วั ฒ น์ ลี ร า
ภรณ์สกุล (50%)
นางสาว อรสิ นี ขจร
เกียรติชัย (35%)
นางสาว บั ง อร จาน
สันเทียะ (85%)

มีทติ้งพอยท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จีเอ็มบีเอช
(49%)
น า ย พ ร ชั ย ทิ ว า
สัมฤทธิ์ (25.50%)
นาย พสิษฐ์ จันทร์ศิริ
(25.50%)
โก ฮอลิ เ ดย์ ทั ว ร์ ไทย 100%
นาย ธนพล ชีวรัตนพร
จากัด
(75%)
เอ็ ก ซ์ โ ซ ติ ส สิ โ ม 1) ไทย 51%
น ง น า ส ส์ ว า ร ะ ดี
แทรเวล จากัด
2) ต่างชาติ
(51%) ไทย
(49%)
บริ ษั ท ออลไวซ์ โฮ
ฮ่องกง 46.42
ลดิ้ง จากัด (46.42%)
อังกฤษ 2.5
น า ย แ ฮ มิ ช คี ธ ท์
(2.5%)
เจิ้ล ไท่ จากัด
1) ไทย 84%
นา งส าว วรา ภ ร ณ์
2) ต่างชาติ 16% แซ่หยาง (42%)
จีน
นาย สมชาย ทวีอภิรดี
ปัญญา (42%)
นาย หุ้ ย เชา สี (8%)
จีน, นาง เหยา เจิ้น
(8%) จีน
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สัดส่วน
กรรมการ
ต่างชาติ :
ไทย

รายได้รวม
ปี พ.ศ.
2559
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง
การตลาด
(ร้อยละ)

2:6

875.85

1.5

3:7

749.78

1.3

0:1

740.66

1.3

0:1

710.38

1.2

1:3

659.70

1.2

0:3

614.24

1.1

1:2

545.65

1.0

1:3

545.47

1.0

ลาดับที่

16
17

บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน %)

วี.แอล.ซี .แทรเวิ ล ไทย 100%
จากัด
ไอ ที ซี บางกอก 1) ไทย
จากัด
(76.28%)
2) ต่างชาติ
(23.27%)
มอริเซียส

18

เ พ กั ส ซี เ ล็ ค ท์ ไทย 100%
(ประเทศไทย)
จากัด

19

ซั น นี่ ซั น ฟ ล า ว ไทย 100%
เวอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

20

ไทย ซิ ง ห ย่ า โ จ ว ไทย 100%
ทั ว ร์ ( ป ร ะ เ ท ศ
ไทย) จากัด
รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
(สัดส่วน %)

สัดส่วน
กรรมการ
ต่างชาติ :
ไทย
น.ส. นิศารัตน์ แซ่ตัน
0:3
(80%)
เมคมายทริ ป ลิ มิ เ ต็ ด
3:4
(23.72%)
น.ส. กาญจนา โกย
ทรัพย์สิน (12.88%)
นา ย ธน ะ บ ดี วั ช ร
เสถียร (12.88%)
น า ง ส า ว นุ ช น า ถ
0:1
แสงชัจจ์ (52%)
บริษัท อวตาร โฮลดิ้ง
จากัด (44%)
นาง อัญชลี มุตตามระ
0:3
(76.66%)
นาย แสนวิ ช า มุ ต
ตามระ (20%)
นาง วิรภา จวง (50%)
0:1
นางสาว จันทนา ลาย
ผ่องแผ้ว (25%)
นางสาว ชลันดา จวง
(25%)

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561).
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รายได้รวม
ปี พ.ศ.
2559
(ล้านบาท)
517.23

ส่วนแบ่ง
การตลาด
(ร้อยละ)

491.70

0.9

477.47

0.8

457.06

0.8

432.95

0.8

18,663,837
,870

32.6

0.9

ตารางที่ 8.2 อานาจในการลงนามของบริษัทที่มีต่างด้าวถือหุ้น จานวน 11 บริษัท
ลาดับที่
1

บริษัท

สัดส่วน
อานาจในการลงนาม
กรรมการ
ต่างชาติ :ไทย
โ ฮ เ ต็ ล เ บ ด ส์
2:3
นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร นายแอร์เว่ โจเซฟ-อองตวน นางเนียว วี เป็ง
(ประเทศไทย)
(เหลียง ฮุยปิง) กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
จากัด
ประทับตราสาคัญของบริษัทในเอกสารทุกประเภท เว้นแต่ให้ นายเอก
สิทธิ์ โชติกเสถียร ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัทในการ
ทานิติกรรม หรือเอกสารที่ยื่นกับกระทรวง กรม กอง หรือส่วนราชการ
หรื อองค์ การใดๆ ของรัฐ บาล รวมถึงนิติ บุค คลผู้ ให้ บริ ก ารด้า นการ
สื่อสารโทรคมนาคม กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ตลอดจนการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว ทั้ งนี้ การลง
ลายมือชื่อดังกล่าวนี้ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากองค์กรภายใน ตาม
นโยบายของกลุ่มบริษัท

2

เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์
จากัด

1:2

นายสมบูรณ์ เกียรติ์ศักดาวงศ์ หรือ นายชาลี ดุษฎีอิสริยวงศ์ ลงลายมือ
ชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท

3

เอเชี ย น เทรลส์
จากัด

1:4

นายเลอสรรค์ มีสิทธิ์สกุล , นายเลอรองค์ คืนซเล่ย์ และ นางสิริจิต
พฤกษานุบาล สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกั น และประทับตรา
สาคัญของบริษัท

4

เดอร์ เอเชี ย ทั ว ร์
จากัด

3:4

นายคริสตอฟ คอร์เนเลียส เอ็คเบิร์ต โยฮันมูลเลอร์ หรือ นางสุธาสินี
เลิศผาติวงศ์ หรือ นายสุเมธ มิ่งมงคลมิตร หรือ นายมัทธีอัส วอลเทอร์
รอตเทอร์ หรือ นายไมเคิล รูดอร์ฟ คิมเมอร์ สองในห้าคนนี้ ลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท เว้นแต่ในการดาเนินการ
ใดๆ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว ให้ นางสุ ธ าสิ นี เลิ ศ ผาติ ว งศ์ ลง
ลายมือชื่อร่วมกับ นายสุเมธ มิ่งมงคลมิตร หรือ นางสาวลักขณา จิต
สง่าเลิศ หรือ นางนริศรา กันทะวงค์ มูลเลอร์ และประทับตราสาคัญ
ของบริ ษั ท หรื อ ให้ นางนริ ศ รา กั น ทะวงค์ มู ล เลอร์ ลงลายมื อ ชื่ อ
ร่วมกับ นายสุเมธ มิ่งมงคลมิตร และประทับตราสาคัญของบริษัท

5

ดีทแฮล์ม แทรเวิล
(ประเทศไทย)
จากัด

1:2

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั
ยกเว้น การประกอบธุรกิจนาเที่ยวให้ นางสาวปฐมา นรินทรางกูร และ
นางสาวเจนจิรา อารียา วิวัฒนาวรางกูร ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

6

เจที บี (ประเทศ
ไทย) จากัด

2:6

นางลักษณา โตไคริน หรือ นางสาวอรอารีย์ กวีวัฒนะภักดี ลงลายมือ
ชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท
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ลาดับที่
7

บริษัท

สัดส่วน
อานาจในการลงนาม
กรรมการ
ต่างชาติ :ไทย
เดสทิเนชั่น เอเซีย
3:7
นายเจมส์ วิ ล เลีย ม รีด นายวรยุท ธ เมฆสุ ต นางพรทิ พย์ หิ รัญ เกตุ
(ประเทศไทย)
นางสาวมนทิรา อุทยานุกูล และ นางสาวเยาวลักษณ์ ไวยาพัฒนกร
จากัด
สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท

8

มี ท ติ้ ง พ้ อ ย ท์
เอเชีย จากัด

1:3

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ร วมถึ ง การขออนุ ญ าตต่ า งๆ ต่ อ หน่ ว ยงานราชการ หรื อ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ การลงนามในสั ญ ญาหรื อ ยกเลิ ก สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การยื่นคาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
ต่ า งๆ ของบริ ษั ท และการรั บ รองความถู ก ต้ อ ง ของเอกสารต่ า งๆ
ยกเว้นในกรณีเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวให้
นายพรชัย ทิวาสัมฤทธิ์ นางสาวนวรัตน์ คาใส นางนฤนาถ ลวะโยธิน
สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท

9

เอ็ ก ซ์ โ ซ ติ ส สิ โ ม
แทรเวล จากัด

1:2

กรรมการหนึ่ งคนลงลายมื อ ชื่ อผู ก พั น บริ ษั ท ยกเว้ น การลงนามใน
เอกสารใดๆ ที่เ กี่ยวกับการประกอบธุรกิจ นาเที่ยวให้ นางสาวยุพิ น
เจริญสุข หรือ นางสาวนงนาสส์ วาระดี ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

10

เจิ้ล ไท่ จากัด

1:3

กรรมการ นายสมชาย ทวีอภิรดีปัญญา หรือ นางสาว วราภรณ์ แซ่ห
ยาง ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท

11

ไอ ที ซี บางกอก
จากัด

3:4

นายคามัล คิชชอร์ อวุทาปัลลี หรือ นายโรเจอร์ คลาร์ก ราบาลาส
หรื อ นายซานเจย์ บาห์ซิ น ลงลายมื อชื่ อ ร่ว มกับ นายธนะบดี วั ชร
เสถียร รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท เว้นแต่ การ
ดาเนิน การด้านการขออนุญาตทางานของคนต่าวด้าว การดาเนินการ
ด้านวีซ่าและเอกสารต่างๆ การดาเนินการด้านสาธารณูปโภค รวมทั้ง
การดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นาเที่ยว ให้ นายธนะบดี วัชร
เสถียร ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561).

แม้การตรวจสอบลักษณะการถือหุ้นของบริษัทที่ให้บริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์รายใหญ่ทั้ง 20
ราย ไม่มีรายใดที่เป็นบริษัทต่างด้าวทางนิตินัย แต่มิได้หมายความว่าไม่มีผู้ประกอบการต่างชาติในธุรกิจนี้
เนื่องจากมีผู้ประกอบการจานวนมากกว่าห้าพันรายตามที่ได้กล่าวมาแล้ว คณะผู้วิจัยสันนิษฐานว่ามีบริษัท
ต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์โดยพฤตินัย 5 ราย โดยพิจารณาจากอานาจของกรรมการ
ที่มีกรรมการต่างชาติลงมือชื่อมากกว่ากรรมการคนไทย เช่น บริษัท โฮเต็ลเบดส์ (ประเทศไทย) จากัด
และ เดอร์ เอเชียทัวร์ จากัด และบริษัทที่คาดว่าเป็นสัญชาติจีนอี ก 3 บริษัท คือ บริษัท เจิ้ล ไท่ จากัด
บริษัท วี.แอล.ซี.แทรเวิล จากัด และ บริษัท ไทยซิงหย่าโจวทัวร์ (ประเทศไทย) จากัด ที่แม้จะเป็นบริษัท
ไทยในทางนิตินัย แต่จากการตรวจสอบประวัติทางเวปไซต์แล้วพบว่ามีลักษณะค่อนข้างชี้ชัดว่าเป็นบริษัท
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ที่ใช้ชื่อคนไทยอาพรางในการจดทะเบียน หรือมีการปลอมแปลงสวมบัตรประชาชนคนไทยจดทะเบียน
บริษัท โดยเฉพาะบริษัท ไทยชิงหย่าโจวทัวร์นั้นเคยมีประวัติฉ้อโกงมาก่อน โดยมีการจัดส่งลูกทัวร์ให้กับ
บริ ษัทนาเที่ยวไทยแล้ว ไม่จ่ ายค่าบริ การนาเที่ยว เหตุเกิดที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อปี พ.ศ. 2557 ทาให้นาย
ทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2 ต้องเรียกบริษัทที่เกี่ยวข้องมาประชุมไกล่เกลี่ย
พร้อมกับให้บริษัทไทยชิงหย่าโจวทัวร์จ่ายค่าบริการที่ค้างชาระแก่บริษัทนาเที่ยวไทย
สรุ ป ได้ ว่ า บริ ษั ท น าเที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ ทั้ ง 20 รายที่ มี ข นาดใหญ่ นี้ มี บ ริ ษั ท ที่ ค ณะผู้ วิ จั ย
สันนิษฐานว่าเป็นต่างด้าวโดยพฤตินัยทั้งหมด 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.6 ของ 20 บริษัทรายได้สูงสุด (รูป
ที่ 8.1)
รูปที่ 8.1 สัดส่วนผู้ประกอบการไทยและต่างด้าวในธุรกิจบริการนาเที่ยว
ผู้ประกอบการไทย
64.40%

ต่างชาติโดยพฤตินัย
35.60%

ที่มา: คณะผู้วิจัย

จากข้อมูลสถิติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แสดงว่า ตั้งแต่ปี 2543 – ปี
2558 มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาดาเนินธุรกิจบริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์โดยการขอใบอนุญาตหรือขอ
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพีย งช่องทางเดียว คือ การเข้ามาโดยใช้สิทธิภายใต้
สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกา (Treaty of Amity and Economic
Relations) (ตามมาตรา 11) มีผู้ประกอบการสัญชาติอเมริกันได้รับสิทธิฯ นี้ จานวน 3 ราย คือ บริษัท
เลจเจนส์ ออฟ สยาม ทัวร์ จากัด บริ ษัท ไวลด์ คิงดัม ทัวร์ จากัด และ บริษัท ทรานซัน (ประเทศไทย)
จากัด แต่บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทขนาดเล็กจึงไม่อยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับแรก ดัง
ตารางที่ 8.1 ด้ า นบน ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ทั้ ง 3 รายดั ง กล่ า วนี้ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นบริ ษั ท ก่ อ นการประกาศใช้
พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ที่ มีข้อกาหนดขึ้นมาว่าบริษัทนาเที่ยวที่เป็น
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่ง
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มีสัญชาติไทย (ตามมาตรา 17) ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ไม่มีบริษั ทอเมริกันได้รับสิทธิ
ภายใต้สนธิสัญญาฯ นี้อีกเลย
8.3.2 สภาพการแข่งขัน
ตลาดนาเที่ยวในประเทศไทยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง บริษัทบริการนาเที่ยวในประเทศไทยมี
ทุกขนาดตั้งแต่บริษัทใหญ่ มีเงินลงทุนสูงซึ่งส่วนมากจะเป็นบริษัทนาเที่ยวข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติ
อังกฤษ ญี่ปุ่น สวิส หรือเยอรมนีตามที่ปรากฏในตารางที่ 8.1
บริษัทไทยส่วนใหญ่มีทั้งขนาดกลาง และขนาดเล็ก แต่อย่างไรก็ตามไม่มีบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ผูกขาดตลาด บริษัทเหล่านี้มีส่วนแบ่งตลาดตามสัดส่วนรายได้ไม่มากนัก ในปี พ.ศ. 2559 ผู้ประกอบการ
ที่มีรายได้สูงสุด มีส่วนแบ่งรายได้คิดเป็นร้อยละ 7 คือ บริษัท โฮเต็ลเบดส์ (ประเทศไทย) จากัด รองลงมา
คือ บริษัท ซี.ซี.ที.เอ็กซ์เพรส จากัด มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2 และ เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ จากัด มีส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 2 ตามลาดับ (รูปที่ 8.2)
รูปที่ 8.2 ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่สาคัญ พ.ศ. 2559
HOTELBEDS
7%

C.C.T.
ASIAN
2% H.I.S. TRAILS
2%
2%

DER
ASIA
2%

DIETHELM
2%
JTB
2%

อื่นๆ
79%

หมายเหตุ: HOTELBEDS = โฮเต็ลเบดส์ (ประเทศไทย) จากัด
C.C.T. = ซี.ซี.ที. เอ็กซ์เพรส จากัด
H.I.S. = เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จากัด
ASIAN TRAILS =เอเชียน เทรลส์ จากัด
DER ASIA = เดอร์ เอเชียทัวร์ จากัด
QUALITY EXPRESS = ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จากัด
DIETHELM =ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จากัด
JTB = เจทีบี (ประเทศไทย) จากัด
ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561). และรวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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QUALITY
EXPRESS
2%

บริษัทโฮเตลเบดส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นบริษัทที่มีรายได้สูง สุด คือ เกือบสี่พันล้านนั้นเป็น
บริษัทที่ให้บริการสารองที่พักออนไลน์ (เป็นบริการ B to B) แก่บริษัททัวร์ทั่วโลก ที่มาจัดตั้งนิติบุคคลใน
ประเทศไทย หากแต่ให้บริการแก่บริษัททัวร์ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทลูก
ของบริษัททัวร์ขนาดใหญ่ข้ามชาติสัญชาติเยอรมนีที่มีชือว่า TUI ซึ่งได้ควบรวมกับบริษัทท่องเที่ยวใน
สหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 2007 ในขณะที่ บริษัท ซี ซี ที เอ๊กซ์เพรส จากัด นั้นเป็นบริษัทในเครือของ
CCT Group ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น โรงแรมและรีสอร์ท และธุรกิจนาเที่ยวจากประเทศ
จีน บริการดังกล่าวเน้นการนาเข้านักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ไต้หวัน มายังประเทศไทย ในขณะที่ เอช.
ไอ.เอส.ทั ว ร์ ส์ จ ากั ด เป็ น สาขาหนึ่ ง ของ บริ ษั ท เอช.ไอ.เอส ทั ว ร์ ส์ จ ากั ด ประเทศญี่ ปุ่ น
ที่เน้นการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทย
หากพิจารณาทั้ง 20 บริษัท จะพบว่าเป็นบริษัท “ไทยแท้”มักเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าไทยที่
เดินทางไปต่างประเทศ (outbound) มีเพียง 3 ราย ได้แก่ บริษัท 6 10 13 ส่วนบริษัทอื่นๆ ที่มีต่างชาติ
ถือหุ้นมักเป็นบริษัทลูกของบริษัทข้ามชาติจากยุโรป จีน หรือ ญี่ปุ่น เป็นที่สังเกตว่า บริษัทที่มี ความเกี่ยว
โยงกับประเทศจีนมักจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นคนไทยที่อาจถือหุ้นในสัดส่วนที่สูงมาก คือ ร้อยละ 80-100
ซึ่งบางรายอาจเป็นการถือหุ้นแบบนอมินีโดยทั้งสิ้น เช่น บริษัท วี.แอล.ซี แทรเวิล จากัด มีข้อมูลบริษัท
ประกอบกับภาษาจีนในเว็บไซต์ แต่รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทถูกปิดไปหมด

8.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
8.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก การตั้งสานักงานใช้พื้นที่ไม่มาก
ครื่องมืออุปกรณ์ในการดาเนินการไม่แพงสามารถจัดหาได้ง่าย แต่เป็นธุร กิจที่มีการแข่งขันด้านราคากัน
อย่างรุนแรง แต่ละบริษัทจะนากลยุทธต่างๆ ด้านราคามาใช้เพื่อดึดดูงลูกค้าที่ต้องการท่องเที่ยวในราคา
ประหยั ด แต่ มั ก จะบั่ น ทอนคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร นอกจากนี้ ก ารแข่ ง ขั น ด้ า นราคาที่ สู ง นี้ ท าให้
ผู้ประกอบการรายเล็กสู้รายใหญ่ไม่ได้
ที่ผ่านมาธุรกิจนาเที่ยวในประเทศไทย ประสบปัญหาบริษัทนาเที่ยวจีนเข้ามาลงทุนเป็นจานวน
มากในลักษณะแอบใช้ชื่อคนไทยจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หรือ Nominee แลกาลังประสบปัญหา “ทัวร์
ศูนย์เหรียญ”หรือ “การขายทัวร์ราคาต่า”65 ที่บริษัทนาเที่ยวจีนเข้ามาดาเนินการเองหมดตั้งแต่ต้นน้าจน
ปลายน้า ซึ่งปัญหาที่เป็นข้อกังวล คือ บริษัทนาเที่ยวจีนเหล่านี้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแต่
จะเน้นการลดต้นทุนโดยให้บริการในราคาที่ถูกที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ กรมการท่องเที่ยวจึงได้มี
การกาหนดราคาขั้นต่าที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้กับบริษัทนาเที่ยวแบบหมู่คณะ ในราคาไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
65

โดยได้ค่านายหน้าจากสินค้าและบริการที่นักท่องเที่ยวซื้อมาชดเชย
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ต่อคนต่อคืนสาหรับทัวร์จีน66 ซึ่งทัวศูนย์เหรียญนี้มีการตรวจสอบได้ยาก นอกจากจะมีการร้องเรียนเข้ามา
การแก้ไขและป้องกันปัญหากรณีการใช้นอมินี เมื่อปี พ.ศ. 2557 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมการท่องเที่ยว และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่ ว มมื อ (MOU) การแก้ ไ ขปั ญ หาการประกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วโดยใช้ ค นไทยเป็ น ตั ว แทนอ าพราง
(Nominee) โดยมี ก รอบความร่ ว มมื อ 4 ด้ า น คื อ 1) ด้า นการจดทะเบี ยนและอนุญ าต 2) ด้ า นการ
ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล 3) ด้านการกากับดูแลและป้องปราบ และ 4) ด้านการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว
แม้ประเทศไทยจะบทลงโทษทางกฎหมายสาหรับคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนหรือถือหุ้นแทนคน
ต่างด้าว ซึ่งจะมีความผิดทั้งคนไทยและคนต่างด้าว โดยมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,0001,000,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000 บาท67 แต่ในความเป็นจริง
ยังคงมีข่าวปรากฏให้เห็นว่ามีการลักลอบดาเนินการในลักษณะ Nominee นี้อยู่บ่อยครั้ง
ส่วนปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญปัจจุบันได้ลดลงไปบ้างแล้ว เนื่องจากมีการจับกุมบริษัททัวร์จีนที่ทา
ผิดกฎหมาย68 และประเทศไทยได้มีการประสานงานกับทางการจีนที่พร้อมให้ความร่วมมือในการควบคุม
กาจัดทัวร์ศูนย์เหรียญเป็นอย่างดี
8.4.1.1 การจัดตั้งธุรกิจนาเที่ยว
การจัดตั้งธุรกิจนาเที่ยวของคนต่างด้าว มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ 5 ฉบับ ได้แก่
1) พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บัญชีแนบท้ายสาม (18) กาหนดให้
ธุร กิจ น าเที่ย วและมัคคุเทศก์เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมในการ
แข่งขันกับคนต่างด้าว จึงจากัดสัดส่วนการลงทุนของต่างด้าวไว้ในอัตราร้อยละไม่เกิน 49
2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวประเภทนิติ บุคคลต้องจด
ทะเบียนตัง้ นิติบุคคล โดยยื่นขอจดทะเบียนได้ที่สานักทะเบียนธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าหรือสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด กระทรวงพาณิชย์
3) พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 กาหนดให้ผู้ประสงค์จะ
ประกอบธุรกิจนาเที่ยวต้องยื่ นคาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวกับสานักทะเบียน
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ผู้
ขอรั บ ใบอนุ ญาตที่เ ป็ น บุ ค คลธรรมดาจะต้ องมี อายุ ไม่ ต่ ากว่า ยี่ สิ บ ปี บริ บู รณ์ เป็ น บุค คล
สัญชาติไทย และมีภูมิลาเนาที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
66

ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดอัตราค่าบริการนาเทีย่ วสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
จากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) พ.ศ. 2559
67
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. 2557. 4 หน่วยงานภาครัฐผนึกกาลังปราบปรามนอมินีท่องเที่ยว.
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ธุรกิจนาเที่ยวเป็น นิติบุ คคล จะต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ถ้าเป็นเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภท
ไม่จากัดความรับผิดต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ถ้าเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ทุน
ของบริษัทต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องเป็นของบุคคลสัญชาติไทย และกรรมการของ
บริษัทกึ่งหนึ่งต้องเป็นคนไทย ซึ่งแนวคิดนี้ต้องการให้เจ้าของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบกรณีเกิด
ความเสียหายอันเกิดจากการฉ้อโกงหรือหลอกลวง และเป็นการคุ้มครองนักท่องเที่ยว
ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว จะต้องวางเงินมัดจาตามประเภท
ธุรกิจนาเที่ยว ได้แก่ 1) ทัวร์เฉพาะที่ ต้องวางหลักประกัน 10,000 บาท 2) ทัวร์เส้นทางใน
ประเทศ วางหลั ก ประกั น 50,000 บาท 3) ทั ว ร์ ต่ า งชาติ เ ที่ ย วไทย (inbound) วาง
หลักประกัน 100,000 บาท และ 4) ประเภททั่วไป (ทั้ง inbound และ outbound) ซึ่ง
สามารถประกอบธุรกิจได้ทุกประเภท ต้องวางหลักประกัน 200,000 บาท อย่างไรก็ตาม
กรมการท่องเที่ยวเห็นว่าเงินมัดจาที่กาหนดนี้มีจานวนไม่มากพอที่จะเยียวยาความเสียหาย
กรณีเกิดการฉ้อโกง เพราะการโกงแต่ละครั้งอาจมีวงเงินสูงถึง 10 ล้านบาท โดยเฉพาะการ
นาเที่ยวในต่างประเทศ (outbound) เช่นล่าสุดมีกรณีการปล่อยทิ้งลอยแพนักท่องเที่ยว
กลางทะเลเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เมื่อบริษัท ไทยอัลฟา อันดามัน จากัด เปิดขาย
ทัวร์ทางอินเทอร์เน็ต นานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะ “หลีเป๊ะ” ในราคาที่ถูกกว่าที่อื่นๆ มีลูก
ทัวร์จ่ายเงินซื้อบริการไปแล้วกว่า 1,600 ราย และมีลูกทัวร์มากกว่า 40 คนได้เดินทางไป
เที่ยวแล้วถูกปล่อยทิ้งกลางทะเล ไม่มีที่พัก ลูกทัวร์ต้องจ่ายค่าที่พักและค่าเดินทางกลับเอง69
ที่ผ่ า นมาคณะกรรมการธุ ร กิจ น าเที่ ยวและมั คคุ เ ทศก์ (บอร์ ด ไกด์ ) ได้ผ่ า นการ
พิจ ารณาปรั บ ขึ้ น เงิ น ค้ าประกั นบริษัท ทัว ร์ ทั้ ง 4 ประเภท ได้แ ก่ 1) ทัว ร์ เฉพาะที่ จาก
10,000 บาท เป็ น 50,000 บาท 2) ทั ว ร์ เ ส้ น ทางในประเทศ จาก 50,000 บาท เป็ น
100,000 บาท 3) ทัวร์ต่างชาติเที่ยวไทย (inbound) จาก 100,000 เป็น 200,000 บาท
และ 4) ทัวร์ไทยไปต่างประเทศ (outbound) จาก 200,000 เป็น 500,000 บาท)70 แล้ว
อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัททัวร์ให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าจะไม่ถูกหลอก หรือถ้าถูกหลอกจะได้รับเงินคืนหรือได้รับ
การเยียวยา

69

ลอยแพเหยื่อ 1,600 รายกลางทะเล บ.ทัวร์ตุ๋นพาเที่ยว “หลีเป๊” ตร.ตามจับ ตัวการยังกบดาน.
(https://www.matichon.co.th/local/crime/news_918886) (สืบค้นเมื่อ 6 ก.ค. 2561)
70
เพิ่มค่าค้าประกันทัวร์. โพสต์ทูเดย์ 26 เมษายน 2560. (https://www.posttoday.com/economy/491844) (สืบค้นเมื่อ 6 ก.ค. 2561)
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4) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 กาหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
นาเที่ยวต้องได้รับอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้71
 ผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบีย นจัดตั้งนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไป ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
 นาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไปยื่นขอความเห็นชอบ
ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยว
 นาหลักฐานใบอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวมายื่นทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ “นา
เทีย่ ว” ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
 ดาเนินนาเที่ยวได้ถูกต้องตามกฎหมาย
 เหตุที่ ออกระเบี ย บดั งกล่ าวข้ างต้น นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติเ ข้ามาประกอบ
กิ จ การท่ อ งเที่ ย วโดยการแอบอ้ า ง หรื อ ใช้ ชื่ อ คนไทยจดทะะเบี ย นจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ใน
ลักษณะ Nominee โดยจะเป็นการคัดกรอง ตรวจสอบคุ ณสมบัติผู้ขอจดทะเบียนจัด
ธุรกิจนาเที่ยวก่อน
5) หลักเกณฑ์การกาหนดจานวนการออกใบอนุญาตทางาน ท้ายระเบียบกรมการจัดหางาน ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 การออกใบอนุญาต
กรณีทางานกับนายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคล สามารถจ้างคนต่างด้าวได้ สาหรับกรณีบริษัทนา
เที่ยว โดยมีเงื่อนไขว่า




71

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ากว่าสองล้านบาท จ้างคนต่างด้าวได้ 1 คน และเพิ่มขึ้นได้
หนึ่งคนเมื่อมีเพิ่มทุนทุกๆ สองล้านบาท แต่ต้องไม่เกิน 10 คน (ข้อ 3)
นายจ้างจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศและเข้ามาทาธุรกิจในประเทศไทยมีขนาด
เงินลงทุนที่นาเข้าจากต่างประเทศไม่ต่ากว่าสามล้านบาท (ข้อ 4)
นายจ้างจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศและเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทย
ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยไม่มีหลักฐานการนาเงินเข้ามาจากต่างประเทศ
แต่มีขนาดของการลงทุนจากจานวนเงินคงเหลือตามที่ปรากฏในรายการเคลื่อนไหว
ทางบั ญ ชีของธนาคารย้อนหลั งหกเดื อน จานวนตั้ง แต่ ส ามล้ า นบาทขึ้ นไป (ข้อ 5)
สามารถจ้างคนต่างด้าวได้ 1 คน และเพิ่มขึ้นได้หนึ่งคนต่อการลงทุนทุกๆ สามล้านบาท
แต่ไม่เกิน 10 คน

http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=12603 (สืบค้นเมือ่ 10 พ.ค. 2561)
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กรณีคนต่างด้าวที่มีคู่สมรสเป็นคนไทยซึ่งจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ขนาดการลงทุนตามข้อ 3 4 และ 5 ให้ลดลงกึ่งหนึ่ง
 การอนุญาตให้ต่างด้าวทางานในธุรกิจท่องเที่ยวไว้ว่า “การออกใบอนุญาตให้คนต่าง
ด้าวทางานกับนายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ดาเนินธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งนาชาวต่างชาติเข้า
มาท่องเที่ย วในประเทศไทยในรอบปีที่ผ่ านมาไม่น้อยกว่าห้าพันคน ออกใบอนุญาต
ท างานแก่ ค นต่ า งด้ า วได้ ต ามความจ าเป็ น และเหมาะสม (ข้ อ 11) ซึ่ ง ข้ อ 11 นี้
คณะผู้วิจัยเห็นว่ามีความยืดหยุ่นในการออกใบอนุญาตให้แก่คนต่างด้าวมาทางานใน
ด้านธุรกิจนาเที่ยวมากกว่าสาขาธุรกิจการอื่นๆ เนื่องจากปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นหัว
จักรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
และมัค คุ เทศก์ที่ มี ความรู้ ค วามช านาญในภาษาประเทศต่ า งๆ อยู่ ม าก
และ
ผู้ประกอบการบางราย โดยเฉพาะบริษัทที่นานักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมีความ
ต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารพนั ก งานต่ า งชาติ ที่ ท าหน้ า ที่ ค นดู แ ลลู ก ทั ว ร์ หรื อ Tour
representative ในช่วงฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากที่สุดหรือช่วง Peak
Season


8.4.1.2 ผู้ประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์
ประเทศไทยไม่ อนุ ญาตให้ คนต่ างชาติ ประกอบอาชีพ มัคคุ เทศก์ ตามที่บั ญญั ติไว้ ในพระราช
กฤษฎากาหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522 กาหนดไว้ว่าอาชีพมัคคุเทศก์และงาน
จัดนาเที่ยวเป็นอาชีพสงวนสาหรับคนไทย
พ.ร.บ. ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ระบุว่าผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
ต้องได้รับใบอนุญาตจากสานักทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว โดยผู้ขอใบอนุญาต
จะต้องมีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี มีสัญชาติไทย สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขา
มัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาใน
สาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการกาหนดหรือได้รับ
วุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกาหนด จึแต่
ในความเป็นจริง ยังมีคนต่างด้าวเข้ามาทาอาชีพมัคคุเทศก์ในลักษณะเป็น ไกด์เถื่อนที่บริษัทจีนแอบใช้ใน
การนาเที่ยวลูกค้าจีน และอีกประเภทหนึ่งคือผู้ดูแลลูกทัวร์ หรือที่เรียกว่า Tour represtative ซึ่งเป็น
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพร้อมกับลูกทัวร์ ทาหน้าที่ในการดูแลลูกทัวร์พร้อมกับทาหน้าที่ ล่ามเท่านั้น
ไม่ได้ท าหน้ าที่ เป็ น มัค คุเทศก์ เนื่ องจากประเทศไทยังมี ปัญหาข้ อจากัด ด้านภาษาของมัคคุเทศก์ที่ไ ม่
สามารถพูดได้ทุกภาษา บริษัทนาเที่ยวประเภทนาเที่ยวภายในประเทศ (inbound) ที่นานักท่องเที่ยวของ
ต่างประเทศมาเที่ยวในประเทศ จึงมีความต้องการคนดูแลลูกทัวร์สูง คนดูแลลูกทัวร์นี้มักประสบปัญหาถูก
ตารวจท่องเที่ยวจับกุมและรีดไถอยู่เป็นประจา ผู้ประกอบการบางรายมีข้อเสนอว่าควรการผ่อนปรน หรือ
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อนุญาตให้มี tour representative ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพนักงานและ
การถูกรีดไถ
สรุปได้ว่าในการเข้ามาจัดตั้งธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ของต่างด้าวในประเทศไทย จะต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายอย่ า งน้ อ ย 6 ฉบั บ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การขอจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คล การขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว การขออนุญาตทางานของคนต่างด้าว และการขออนุญาตประกอบ
วิชาชีพมัคคุเทศก์
8.4.2 จุดอ่อนและจุดแข็งของการประกอบธุรกิจ
ผู้ประกอบการไทยก็มีจุดอ่อนที่สาคัญ คือ บริษัทนาเที่ยวไทยส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็ก ที่
ผู้ประกอบการเป็นคนรุ่นเก่าที่ไม่ค่อยมีความรู้ในการนาเอาเทคโนโลยีสารนเทศมาใช้ในธุรกิจมากนักทาให้
แข่งขันกับบริษัทนาเที่ย วขนาดใหญ่ของต่างประเทศไม่ได้บริษัทนาเที่ยวของไทยยังไม่ใช่ทัว ร์คุณภาพ
เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรง ทาให้การนาเที่ยวไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน บริการไม่ดี
และไม่มีความซื่อตรงในการทาธุรกิจ นอกจากนี้เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็กจึงไม่
มีเงินลงทุนที่สูงนัก การดาเนินธุรกิจนาเที่ยวต้องใช้เงินหมุนเวียนในหลายกิจกรรม ทั้งการจองโรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น จึงทาให้แข่งขันสู้บริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทร่วมทุนต่างชาติไม่ได้
บุคลากรในธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ยังขาดประสบการณ์ความชานาญในงาน หรือมีใจรักด้าน
งานบริการ และยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไป บางส่วนเน้นเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น การ
ท่องเที่ย วเชิงอนุ รั กษ์ นอกจากนี้ ยั งมีปั ญหาที่ มัคคุเทศก์ยังขาดทักษะในด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ
ภาษาจี น และภาษาอื่ น ๆ และไม่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการดู แ ลบริ ก ารลู ก ทั ว ร์ เ ท่ า ที่ ค วร ท าให้
จาเป็นต้องมีการใช้ผู้ดูแลทัวร์หรือ tour representative จากประเทศนั้นๆ มาทาหน้าที่เป็นล่าม
จุดแข็งของผู้ประกอบการไทย คือ มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทาง
ร้านอาหาร โรงแรม แหล่งซื้อขายของที่ระลึก ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยในแต่
ละท้องถิ่น นอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารและต้องสนองความต้องการของลูกทัวร์ที่เป็นคนไทยได้ดีเนื่องจาก
ไม่มีปัญหาอุปสรรคด้านภาษา มีความยืดหยุ่นในต่อรองหรือสนองตอบต่อความต้องการของลูกทัวได้ ลูก
ทัวร์มีความมั่น ใจเชื่อมั่นเพราะมีฐานหรือออฟฟิศในประเทศที่สามารถติดต่อติดตามได้ หากเกิดกร ณี
ฉ้อโกงหรือมีปัญหาในการนาเที่ยว
8.4.3 ศักยภาพของคนไทย
ดังที่ได้นาเสนอมาก่อนหน้านี้ว่า ธุรกิจบริการท่องเที่ยวและมัคคเทศก์เป็นธุรกิจที่มี ผู้ให้บริการที่
หลากหลาย มีผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ที่รายได้กว่าพันล้านและขนาดเล็กที่มีรายได้เพียงหลักหมื่นหลัก
แสนบาทเท่านั้น ดังที่ได้วิเคราะห์มาก่อนหน้านี้แล้วว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดส่วนมากเป็น
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บริษัทต่างชาติที่เน้นการนาเข้านักท่องเที่ยวจากประเทศของตนมายังประเทศไทย เช่น จาก จีน ญี่ปุ่น
และยุโรป เป็นต้น ส่วนผู้ประกอบการไทยจะเน้นการให้บริการแก่คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และ
การจัดทาทัวร์ในประเทศ ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่มักเป็นคนในวงการธุรกิจนาเที่ยวที่แยกตัวออกมาตั้ง
ธุรกิจของตนเองจึงมีฐานลูกค้าประจาอยู่ซึ่งสามารถขยายตลาดธุรกิจนาเที่ยวได้ เนื่องจากมีประสบการณ์
ทาทัวร์มาก่อน ผู้ประกอบการบางรายมีช่องทางการตลาดที่ร่วมมือกับ โรงแรม ร้านอาหาร หรือสายการ
บินทาให้สามารถจัดนาเที่ยวได้ไนราคาที่ถูกลง แต่ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก
ซึ่งมักขาดแคลนเงินทุนในประกอบและขยายธุรกิจ ประกอบกับไม่ได้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบ
ธุรกิจเท่าที่ควรจึงทาให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้

8.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
จากความทางเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
เปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง หรือจองผ่านบริษัททัวร์ในประเทศที่
ตนเองจะไปเที่ยวในบางกิจกรรม ส่งผลให้บริษัทนาเที่ยวในประเทศมีแนวโน้มลดลง บริษัทที่สามารถ
ปรับตัวได้ดีต่อการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หรือบริษัทที่ร่วมทุนจาก
ต่างประเทศ ที่มีการนานักท่องเที่ยวร์หมู่คณะมาเที่ยวในประเทศไทย
บริษัทต่างชาติไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการมาลงทุนประกอบธุรกิจนาเที่ยวในประเทศไทยมากนัก
เพราะธุรกิจนาเที่ยวในประเทศไทยมีการแข่งขันด้านราคากันรุนแรง การเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างด้าว
มักจะเข้ามาในลักษณะบริษัทขนาดใหญ่ร่วมทุนกับคนไทยเพื่อเปิดสาขา/สานักงานในประเทศไทยเพื่อ
ขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านมาบริษัทนาเที่ยวขนาดใหญ่ของต่างประเทศได้เข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยเป็นเวลานานและมีชื่อเสียงอยู่หลายบริษัท เช่น ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย)
จากัด และบริษัท เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ จากัด เป็นต้น
อย่างไรก็ตามในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลจีนอนุ ญาตให้คนจีนเดินทางไปท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศได้เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศปลายทางกลุ่มแรกๆ
(ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย) ที่นักท่องเที่ยวจีนสนใจที่จะเดินทางมาเที่ยวเป็นจานวนมาก 72 ส่งผลให้
บริษัทนาเที่ยวจีนมีแนวโน้มเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสูงมาก เพื่อเปิดบริษัทรองรับนักท่องเที่ยวจีน
โดยตรง ด้วยข้อจากัดทางกฎหมายห้ามต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ทาให้มีการใช้ชื่อคนไทยจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจ หรือ Nominee ขึ้นมา และเกิดการนาเที่ยวแบบ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ที่บริษัทนาเที่ยวจีน
ดาเนินการตั้งแต่ต้นน้าจนปลายน้า และเป็นทัวร์ที่ไม่มีคุณภาพเน้นราคาประหยัด บริษัทนาเที่ยวจีนที่เน้น
การขายทัว ร์ร าคาประหยัด นามาซึ่งปั ญหาการให้ บริการที่แย่ไม่ได้มาตรฐานของบริการนาเที่ยว การ
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แสนดี สีสุทธิโพธิ์. ธุรกิจท่องเที่ยวไทย: ฟังบริษัทนาเที่ยวจีนแนะตลาดท่องเที่ยวจีนในไทย.
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พฤษภาคม 2561)
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ให้ บริ การทางเรือที่ไม่ปลอดภัย ไม่มีเสื้ อชูชีพที่เพียงพอและได้มาตรฐาน ไม่มีการประกันภัยหากเกิ ด
อุบัติเหตุ หรือไม่มีแม้กระทั่งถังขยะในเรือต้องทิ้งขยะลงในน้า เป็นต้น การให้บริการนาเที่ยวเช่นนี้จึงเป็น
การทาลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย บริษัทนาเที่ยวของไทยและต่างประเทศเห็นว่า ทัวร์ศูนย์
เหรี ย ญ ส่ งผลเสี ย ต่อเศรษฐกิจ ทรั พยากรธรรมชาติ และภาพลั ก ษณ์ชื่อเสี ยงด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก

8.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆ แต่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศกว่า 17
ล้านคนในปี พ.ศ. 256073 มากเป็นอันดับสามของภูมิภาคเอเซียนเป็นรองเพียงมาเลเซีย และประเทศไทย
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากประเทศอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และยุโรป และรัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายใต้นโยบาย “YourSingapore” ที่เน้นประชาสัมพันธ์ให้สิงคโปร์เป็นจุดหมายของการ
ท่องเที่ย วที่ต้องเดิน ทางไปให้ ได้ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีเปิดเสรีส าขาท่องเที่ยวสูงกว่า
ประเทศอื่นๆ ไม่มีข้อห้ามชาวต่างด้าวลงทุนในบริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
กากับดูแลธุรกิจการให้บริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ของประเทศสิงคโปร์
8.6.1 การจัดตั้งธุรกิจนาเที่ยวในสิงคโปร์
ก่อนที่จะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิ จบริการนาเที่ยวในสิงคโปร์ ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียน
บริษัทกับ The Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA ) 74 ผ่านระบบ BizFile ก่อน
ทั้งนี้จะต้องว่าจ้างบริษัทรับจดทะเบียนดาเนินการให้เท่านั้น เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ต้องจดทะเบียน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นจดทะเบียนได้ด้วยตนเองหรือผ่านตัวแทน
ดาเนินการ
หน่วยงานในการกากับดูแลธุรกิจนาเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ คือ Singapore Tourism Board
(STB) ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะทาธุรกิจนาเที่ยวทั้งในและต่างประเทศสิงคโปร์จะต้องขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนาเที่ยว (Travel Agent License) จาก STB ก่อน มีค่าธรรมเนียมสาหรับใบอนุญาตใหม่
200 เหรียญสิงคโปร์ (จ่ายเมื่อยื่ นใบสมัคร) ค่าธรรมเนียมสาหรับ STB 400 เหรียญสิงคโปร์ สาหรับ
ใบอนุญาตมีอายุ 2 ปี ใช้เวลาดาเนินการประมาณ 2 สัปดาห์ และผู้รับใบอนุญาตจะมีรายชื่ อปรากฏอยู่
ใ น เ ว ป ไ ซ ต์ ข อ ง STB ทั้ ง นี้ ส า ม า ร ถ ต่ อ ใ บ อ นุ ญ า ต ผ่ า น ท า ง อ อ น ไ ล น์ ที่
https://trust.yoursingapore.com/trust/DirectorCtrl กรณีประเทศไทยยังไม่สามารถยื่นจดทะเบียน
ผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวและมัคคะเทศก์ได้ที่สานักทะเบียน
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ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ขั้นตอนและกระบวนการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนา
เที่ยว ใช้เวลาประมาณ 15 วัน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว (บัตรใหม่) จานวน 2,000
บาท และค่าต่ออายุ 2,000 บาท ต่ออายุทุก 2 ปี สามารถดูกระบวนการขั้นตอนการขอใบอนุญาตได้ทาง
เวปไซต์ที่ http://www.tourism.go.th/view/1/การออกใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์/ THTH ผู้ได้รับใบอนุญาตจะมีรายชื่อปรากฎในเวปไซต์ของกรมการท่องเที่ยวเช่นกันกับสิงคโปร์
กฎหมาย Travel Agents Regulations 2017 ของสิงคโปร์ ไม่ได้ห้ามต่างชาติลงทุนในธุรกิจนา
เที่ยว ผู้ขอใบอนุญาตินาเที่ยวจะต้องมี เงินทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (paid-up capital) ขั้นต่าสาหรับขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวทั่วไป (general license) ต้องไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสิงคโปร์
และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเฉพาะ (niche license) คือ บริษัทนาเที่ยวเฉพาะในประเทศ
ต้องมีเงินทุนขั้นต่าไม่น้อยกว่า 50,000 เหรียญสหรัฐ ในการขอใบอนุญาตต้องยื่นใบสมัคร และใบแจ้งยอด
บัญชีธนาคารล่าสุดของบริษัท (กรณีจดทะเบียนมานานกว่า 18 เดือน) ผู้ขอใบอนุญาตจะต้องจัดให้มี
สถานที่ในการจัดตั้งบริษัทนาเที่ยวพร้อมกับเบอร์โทรติดต่อ อีเมล์ และโทรสาร ในใบสมัคร พร้อมทั้งระบุ
ชื่อผู้ จั ดการซึ่งผิ ดชอบการบริ ห ารและจั ดการบริษั ททัว ร์จะเป็นคนสิ งคโปร์ห รือชาวต่างชาติก็ได้ซึ่ง มี
ภูมิลาเนาถิ่นที่พักอยู่ในสิงค์โปร์ ผู้จัดการบริษัทนาเที่ยวนี้ควรเป็นบุคคลเดียวกับที่เป็นกรรมการผู้จัดการที่
จดทะเบียนไว้กับ ACRA ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 ปี สาหรับ
กรณีประเทศไทยมิได้กาหนดทุนขั้นต่าในการจดทะเบียนบริษัททัวร์ไว้ หากแต่ กาหนดให้มีการวางเงินค้า
ประกันสาหรับประกอบธุรกิจท่องเที่ยวไว้ 4 ประเภท วงเงินประมาณ 10,000-200,000 บาท ต้องมีสถาน
ที่ตั้งบริษัท เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมรายชื่อและบัตรประชาชนผู้มีอานาจจัดการและกรรมการทุกท่าน
ประเทศไทยไม่อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนธุรกิจนาเที่ยวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นสิงคโปร์ และกรรมการบริษัทมี
สัดส่วนไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และไม่มีข้อกาหนดการส่งใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารล่าสุดของ
บริษัทเหมือนที่สิงคโปร์กาหนด และไม่ได้กาหนดว่าจะต้องมีผู้จัดการบริษัททัวร์ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย
1 ปี เช่นสิงคโปร์
8.6.2 ผู้ประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ในสิงคโปร์
สิงคโปร์75 มีระบบจดทะเบียนมัคคุเทศก์ ผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์จะต้องผ่านการฝึกอบรม
Workforce Skills Qualifications (WSQ) Tourist Guide (TG) ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
Workforce Singapore (WSG) ก่อนยื่นขอใบอนุญาตจาก STB ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 72 เหรียญ
สิงคโปร์ ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี สาหรับประเทศไทยผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ สามารถยื่นขอใบอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์ได้ที่สานักงานทะเบียนธุรกิจและมัคคุเทศก์ ค่าธรรมเนี ยบใบอนุญาต จานวน 200 บาท
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ใบอนุญาตมีอายุ 2 ปี ใช้เวลาดาเนินการประมาณ 7 วันทาการ ซึ่งข้อกาหนดนี้ไม่แตกต่างกันระหว่าง
ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย
สิงค์โ ปรกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นมัคคุเทศก์ ว่า จะต้องมีอายุมากกว่า 21 ปีบริบูรณ์ มี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความรู้ความสามารถและได้รับใบประกาศนียบัตรทางภาษาใดภาษาหนึ่ง
ที่จะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ เช่น ต้องได้ GEE ‘O’ Level Certificate with a Min. Grad B4 in English
หรือ WSQ WPL Level 6 in English language เป็นต้น ในขณะที่ประเทศไทยกาหนดคุณสมบัติ
มัคคุเทศก์ที่เข้มงวดกว่ าสิ งคโปร์ ผู้ จ ะเป็ นมัคคุเทศก์ได้จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีห รือ
เทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือสาเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญาในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการ
ก าหนดหรื อ ได้ รั บ วุ ฒิ บั ต รหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองว่ า ผ่ า นการฝึ ก อบรมวิ ช ามั ค คุ เ ทศก์ ต ามหลั ก สู ต รที่
คณะกรรมการกาหนด พร้อมใบรับรองแพทย์ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และที่สาคัญจะต้องมี
สัญชาติไทย
สิงคโปร์ไม่มีข้อกาหนดเรื่องงานและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา ชาวต่ างชาติที่มีคุณสมบัติของ
การเป็นมัคคุเทศก์สามารถสมัครเป็นมัคคุเทศก์ในสิงคโปร์ได้ สาหรับประเทศไทยกาหนดอาชีพมัคคุเทศก์
ไว้เป็นอาชีพสงวนไว้สาหรับคนไทยเท่านั้นไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทา และยังมีหลายประเทศที่กาหนดให้
อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพสงวนให้เฉพาะคนในชาติเท่านั้น เช่น จีน และลาว เป็นต้น

8.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
8.7.1 สรุป
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง มีผู้ประกอบการใน
ตลาดเป็นจานวนมากโดยรายใหญ่ส่วนมากเป็น บริษัทต่างชาติที่เข้ามาร่วมทุนส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาด
ใหญ่ที่เข้ามาตั้งฐานหรือสาขาในประเทศไทยเพื่อขยายตลาดในภูมิภาคนี้ สังเกตจากชื่อบริษัทมี คาว่า
“ประเทศไทย” บางรายอาจมีเจตนาที่ต้องการจะพรางความเกี่ยวโยงกับบริษัทต่างชาติจึงไม่มีคาว่า
ประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นไทยทั้งหมด หากแต่การสืบค้นในเว็บไซต์พบข้อมูลที่แสดงถึงความเกี่ย วโยงกับ
คนต่างด้าว โดยเฉพาะในกรณีของประเทศจีน
สาหรับผู้ประกอบการไทยมีเพียงน้อยรายที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ที่เน้นการให้บริการแก่
คนไทยในการเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลไทยซึ่งมีขนาดเล็กเงินลงทุนไม่สูงมากนัก ซึ่ง
มักจะจั ดทัว ร์ ภ ายในประเทศ รั บ จองตั๋ว เครื่องบิน จองโรงแรมที่พัก ให้ เช่าหรือติดต่อเช่ารถ รับจัด
ประชุมสัมมนา จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ และจัดกิจกรรมพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น
ภายหลังที่ป ระเทศจีน เปิดประเทศ ในปี 2540 เป็นต้นมา ทาให้มีบริษัทนาเที่ยวจีนเข้ามาตั้ง
บริษัทนาเที่ยวในไทยมากขึ้ นทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายจากการใช้ชื่อคนไทยจดทะเบียน หรือ
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Nominee หรือการแอบเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอานาจลงนามหลังจากจดทะเบียนไปแล้วทา
ให้มีการตรวจสอบยาก โดยเข้ามาดาเนินธุรกิจนาเที่ยวแบบ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ซึ่งทาธุรกิจในลักษณะ
“กินรวบ” เป็นเครือข่าย ตั้งแต่ต้นน้ายันปลายน้า บริษัทคนไทยไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยมากจากการ
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการทาลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งด้านมาตรฐานการนาเที่ยว คุณภาพ
การนาเที่ยว ทาลายสิ่งแวดล้อม และเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่มีความปลอดภัย
หน่ ว ยงานที่กากั บ ดูแ ลการท่องเที่ยว และบริษั ททัว ร์ ต่า งมีค วามกั งวลหากมี การเปิดเสรีใ ห้
ต่างชาติถือหุ้นได้โดยไม่จากัดในธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ เนื่องจากผู้ประกอบการนาเที่ยวไทยเป็น
บริษัทขนาดเล็ก มีเงินลงทุนน้อย ขาดความรู้ทักษะในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ จะไม่
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างด้าวได้ โดยเฉพาะนักลงทุนจากจีนที่มีเงินทุนจานวนมาก และแม้การ
เปิ ด เสรี ก ารลงทุ น อาจมี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท น าเที่ ย วที่ ด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว บ้ า ง แต่ ที่ น่ า เป็ น ห่ ว งคื อ
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดมากกว่าที่จะไม่สามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตามหากจาเป็นต้อง
เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้อย่างเต็มที่ ก็ควรที่จะเปิดเสรีแบบค่อยเป็นค่อยไปและมีเงื่อนไข
8.7.2 ข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้พบว่า ผู้ประกอบการจากหลายสัญชาติได้เข้ามาให้บริการท่องเที่ยวในประเทศไทย
เป็นเวลานานแล้ว บ้างก็ถูกกฎหมายที่เป็นบริษัท ร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นไทยที่แท้จริง บ้างก็ผิดกฎหมายโดย
การใช้นอมินีในการถือหุ้น หรือการสวมบัตรประชาชนคนไทยเพื่อจดทะเบียนบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
บริษัทจีน การเปิดให้ต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจนี้โดยถูกกฎหมายก็จะเป็นการเปิดเผยตัวตนของบริษัท
ที่ เ ป็ น ต่ า งด้ า วที่ แ ท้ จ ริ ง ออกมาแทนการแอบกระท าดั ง ที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น และจะเป็ น การจู ง ใจให้
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพและความพร้อมสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ลงทุน
จากประเทศจีนที่มีศักยภาพสามารถเข้ามาให้บริการในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คณะผู้วิจัยเห็นว่า การเปิดให้บริษัทนาเที่ยวจากต่างประเทศที่มีประวัติในการให้บริการที่ดี เป็น
มืออาชีพเข้ามาได้น่าจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทเหล่านี้เน้น
การนาเข้านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดีดังที่ได้วิเคราะห์ว่า บริษัทนาเที่ยวที่ไม่ได้ มาตรฐาน
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดทัวร์ศูนย์เหรียญจากประเทศจีนมีอยู่จานวนหนึ่ง จึงเห็นว่า หากจะมีการ
เปิดเสรีจะต้องมีการคัดกรองบริษัทนาเที่ยวที่เป็นมืออาชีพเท่านั้น ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการนา
เที่ยวไม่ต่ากว่า 10 ปี และได้รับการรับรองจากสมาคมการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานองภาครัฐจากประเทศ
นั้นๆ เท่านั้น
นอกจากนี้แล้ว คณะผู้วิจัยเห็นว่า หากจาเป็นต้องเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้โดยไม่จากัดใน
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ควรเปิดแบบมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1) ควรกาหนดเงินค้าประกันจากบริษัทต่างด้าวที่สูงกว่าบริษัทของคนไทย อาจกาหนดวงเงิน
ตามขนาดธุรกิจ เพื่อเป็นตรวจสอบ/คัดกรองบริษัทนาเที่ยวได้ว่ามีความเป็นมืออาชีพจริง ไม่
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

มีปัญหาสภาพคล่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาฉ้อโกง เพราะเงินค้าประกันนี้สามารถนามา
เยียวยาความเสียหายให้กับลูกทัวร์ได้กรณีได้รับความเสียหายจากการฉ้อโกงหรือไม่ได้รับ
บริ ก ารตามที่ สั ญ ญาไว้ สิ ง ค์ โ ปร์ มิ ไ ด้ ก าหนดวงเงิ น ค้ าประกั น ไว้ แต่ มี ข้ อ ก าหนดทุ น จด
ทะเบียนขั้นต่าที่ค่อนข้างสูง ประเทศที่กาหนดเงินค้าประกันไว้สูง เช่น ญี่ปุ่น ที่กาหนดเป็น
วงเงิน operation bond และ compensation bond รวมกันไว้ที่ 84 ล้านเยน (หรือ
เท่ า กั บ 24 ล้ านบาท) ส าหรับ บริ ษั ท ทั ว ร์ ร ะดั บ Class 1 ซึ่ ง เที ย บเท่ า ประเภททั ว ร์
outbound ของไทย
ควรเอาแบบอย่างสิงคโปร์ที่กาหนดให้มี ทุนจดทะเบียนขั้นต่าของบริษัทไว้ และให้มี การแจ้ง
บั ญ ชี ธ นาคารย้ อ นหลั ง ส าหรั บบริ ษัท ที่ จ ดทะเบีย นมา 18 เดื อน ส าหรั บ บริ ษั ท ที่จ ะขอ
ใบอนุญาตบริการนาเที่ยว เพราะจะเป็นการตรวจสอบว่าบริษัทนั้นๆ มีความมั่นคงทางการ
เงินหรือดาเนินธุรกิจจริงหรือไม่เพื่อป้องกันปัญหาฉ้อโกง และควรมีข้อกาหนดว่าผู้จัดการ
หรือรับผิดชอบการบริหารจัดการสานักงานต้องมีประสบการณ์ในการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวมาไม่น้อยกว่ากว่า 1 ปี และมีถิ่นพานักในประเทศไทย
ควรพัฒนาทักษะผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การดาเนินธุรกิจ และฝึกทักษะให้ผู้ประกอบการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้มีความชานาญ
งานในด้านการบริหารจัดการการนาเที่ยว การดูแลลูกทัวร์ และความสามารถด้านภาษาของ
มัคคุเทศก์ให้ครอบคลุมหลากหลายภาษา
จากปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์ที่ชานาญภาษาเฉพาะด้าน จนต้องมีการใช้บริการ tour
representative ของประเทศที่นานักท่องเที่ยวเข้ามาควรมีการออกใบอนุญาตให้แก่ tour
representative อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาการถูกรีดไถ
เนื่ องจากธุรกิจ บริการนาเที่ยวเกี่ยวข้องกับฤดูกาลการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจานวนมากในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วง High Season จึงทา
ให้เกิดปัญหาขาดแคลนพนักงานในช่วงเวลาดังกล่ าว จึงเห็นว่าควรมีการผ่อนปรนให้บริษัท
นาเที่ยวสามารถจ้างพนักงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นได้ในช่วง High Season นี้
ควรมีการกากับดูแลอย่างจริงจังให้บริษัทนาเที่ยว โดยเฉพาะบริษัทจีนให้บริการลูกทัวร์ที่ได้
มาตรฐาน และมีความปลอดภัย เช่น การทาประกันชีวิตแก่ลูกทัวร์ เป็นต้น โดยหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้องอาจมีการสุ่มตรวจสอบและจับกุมบริษัททัว ร์ที่เข้าข่ายขายทัว ร์คุณภาพต่าให้
เข้มงวดยิ่งขึ้น และลงโทษโดยการถอนใบอนุญาต
เนื่ อ งจากที่ ผ่ า นมามี ปั ญ หาบริ ษั ท ทั ว ร์ จี น ใช้ น อมิ นี ค นไทยจดทะเบี ย นบริ ษั ท หรื อ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้บริหารภายหลังจากจดทะเบียนและได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนา
เที่ย วแล้ ว หน่ ว ยงานรั ฐ ควรมีก ารตรวจสอบรายยละเอียดผู้ ถื อหุ้ นบริษั ทน าเที่ย วอย่า ง
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เข้มงวด และห้ามมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในภายหลัง ยกเว้นได้รับการอนุมัติจากรมการ
ท่องเที่ยวก่อน
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บทที่ 9 ธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรม
9.1 บทนา
ธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมถือเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่มีความสาคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก
เป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนในหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ผู้ผลิตอิฐ หิน ทราย กระจก ธุรกิจ
ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ในปี 2560 มูลค่าการลงทุนด้านการก่อสร้างของไทยสูงถึง 1.2 ล้านล้าน
บาท ส่งผลให้ธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมเติบโตตามไปด้วย นอกจากนี้แล้วในบรรดาวิชาชีพที่กลุ่มประเทศ
อาเซียนให้ความสาคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการเปิดเสรีนั้น คือ วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
มูลค่าการลงทุนด้านการก่อสร้างในอาเซียนก็มีมูลค่าสูงถึง 2.44 เหรียญสหรัฐฯ76 ด้วยเช่นกัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัดตั้งธุรกิจให้บริการทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทยที่สาคัญมี 3 ฉบับ คือ
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บทบัญญัติตาม บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท และที่
แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายบังคับที่เกี่ยวกับการควบคุมการจัดตั้ง การจดทะเบียน การจัดการองค์กร การควบ
รวมกิจการตลอดจนการเลิกกิจการของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด และบริษัทจากัด
2) พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บัญชี 3 (8) กาหนดให้การบริการทาง
สถาปัตยกรรม เป็นธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขัน จึงห้ ามมิให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ 49
และ
3) พ.ร.บ. สภาสถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 49 กาหนดว่าผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะ
เป็นนิติบุคลซึ่งมีทุนเป็นของคนต่างด้าวจานวนเท่าใดจะต้องมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือผู้มีอานาจบริหารต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมของคนต่างด้าวที่สาคัญ มี 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.
สถาปนิก พ.ศ. 2543 มีข้อจากัดในการประกอบอาชีพสถาปนิกของคนต่างด้าวดังนี้ 1) ห้ามมิให้ผู้ ใดประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตในสาขานั้นจากสภาสถาปนิก (มาตรา 45) และ2) ให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิก (มาตรา 49)
โดยสมาชิกสามัญต้องมีสั ญชาติไทย แต่ส มาชิกวิส ามัญไม่ได้กาหนดสั ญชาติไว้ ซึ่งหมายความว่าต่างด้า ว
สามารถเป็นสมาชิกได้ และบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ.
2522 ที่กาหนดว่าอาชีพสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา อานวยการก่อสร้าง
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ก่อสร้างไทยปี 60 คาดโต 15% เงินลงทุนกว่า 1.2 ล้านล้านบาท. 1 กุมภาพันธ์ 2560.ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1485933447. (สืบค้นเมือ 10 กุมภาพันธ์ 2561)

หรือให้คาแนะนายังเป็นอาชีพสงวนสาหรับคนไทย จากข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้น นี้ทาให้บริษัทต่างชาติเข้ามา
ประกอบธุรกิจบริการสถาปัตยกรรมได้ลาบาก
การศึกษาในหัวข้อนี้จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ 5 ประเด็น คือ 1) ขอบเขตตลาด 2) โครงสร้างตลาด
และการแข่งขัน 3) สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย 4) แนวโน้มการประกอบธุ รกิจของ
ต่างชาติ 5) การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ และ 6) บทสรุปและขอเสนอแนะ

9.2 ขอบเขตตลาด
ธุรกิจให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรม หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการด้านการออกแบบและวางแผนใน
การก่อสร้าง โดยมีสถาปนิกเป็นผู้ปฏิบัติงานทาหน้าที่ออกแบบอาคาร สิ่งก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง
ร่วมกับวิศวกร คานวณวัสดุ เวลา และราคาของค่าแบบก่อสร้าง และการก่อสร้างที่เหมาะสม การให้คาแนะนา
ในเรื่องวัสดุก่อสร้างที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของท้องถิ่น และลักษณะทาง
สถาปัตยกรรม77
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แบ่งประเภทธุรกิจสถาปัตยกรรม ออกเป็น 7กลุ่ม
ได้แก่ 1) ธุรกิจด้านการออกแบบ 2) ธุรกิจบริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้าง 3) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 4)
ธุรกิจ จัดการอาคารหรือบริ การจั ดการทรัพยากรกายภาพ 5) ธุรกิจวัสดุและเทคนิคการก่อสร้าง 6) ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และ 7) ธุรกิจอื่นๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมในครั้งนี้จาแนกธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมตามการจัด
ประเภทธุรกิจของนิติบุคคลซึ่งจัดทาโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งก็คือกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้
คาปรึกษาที่เกี่ยวข้อง (TSIC 71101) ซึ่งเป็นการให้บริการที่ครอบคลุมงานเขียนแบบ งานวางโครงการ งาน
สารวจและทาแผนที่และอื่นๆ ที่คล้ายกัน งานให้คาปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม งานวางผังเมืองและงานภูมิ
สถาปัตยกรรม

9.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
9.3.1 โครงสร้างตลาด
ตลาดบริการสถาปัตยกรรมเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสู ง ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ประกอบการทั้งหมด
2,695 ราย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 21,476.64 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนรวม 17,457 ล้านบาท78 บริษัทส่วน
ใหญ่มีคนไทยเป็นเจ้าของและเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนไม่มากนักอยู่ระหว่าง 2-200 ล้านบาท

77
78

คู่มือธุรกิจให้บริการด้านสถาปัตยกรรม. (thaifranchisedownload.com/dl/22_03_Manual_architect.pdf) สืบค้นเมื่อ 5 มิถุนายน 2561
ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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คณะผู้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กศึ ก ษากลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการที่ มี ร ายได้ สู ง สุ ด 20 บริ ษั ท แรกที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทาง
สถาปัตยกรรม พบว่า มีรายได้รวมทั้งหมด 7,153 ล้านบาท มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นร้อยละ 26.04 ของ
รายได้รวมจากธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมทั้งหมด
เมื่อพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้น จาก 20 บริษัทแรกที่มีรายได้ สูงสุดของผู้ประกอบการบริการทาง
สถาปัตยกรรมในประเทศไทย พบว่ามีรูปแบบการถือหุ้นใน 4 ลักษณะ ดังนี้
1) ถือหุ้ นโดยผู้ ถือหุ้นสั ญชาติไทยทั้งหมด มีกรรมการเป็นคนไทยทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด และ
อานาจในการบริ ห ารจั ดการเป็น ของคนไทย จานวน 15 ราย บริ ษัท ในกลุ่ ม นี้ เช่น บริ ษั ท
สถาปนิก 49 จากัด บริษัท เอพิส จากัด และ พี 49 ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็นต้น
2) ถือหุ้นทางตรงโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ตามกฎหมายกาหนด มีสัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อกรรมการคนไทยที่น้อยกว่า และแบ่งอานาจในการบริหารจัดการร่วมกับผู้ร่วมทุนไทย
แต่อานาจในการบริหารจัดการเป็นของคนไทย จานวน 3 บริษัท เช่น บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัล
แตนท์ จากัด และ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
3) ถือหุ้นทางตรงโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ตามกฎหมายกาหนด มีสัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อกรรมการคนไทยเท่าหรือใกล้เ คียงกัน และแบ่งอานาจในการบริหารจัดการร่วมกับผู้
ร่วมทุนไทย แต่กรรมการมีอานาจลงลายมือชื่อหรือดาเนินการแทนบริษัทเป็นกรรมการต่างชาติ
จานวน 1 บริษัท คือ บริษัท คิวด็อท ซีสเต็ม เทคโนโลยี จากัด เป็นต้น ซึ่งมีนายเฮง ไซมอน แซง
กาเรธ สัญชาตินิวซีแลนด์ เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท
4) ถือหุ้นทางตรงโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ตามกฎหมายกาหนด มีสัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อกรรมการคนไทยที่เท่ากันหรือใกล้ เคียงกัน และแบ่งอานาจในการบริห ารจัดการ
ร่วมกับผู้ร่วมทุนไทย กรรมการมีอานาจลงลายมือชื่อหรือดาเนิ นการแทนบริษัทเป็นกรรมการ
ต่างชาติหรือกรรมการคนไทย แต่หากพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไทยที่ถือหุ้นข้างมาก
พบว่ามีการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งหากพิจารณารวมการถือหุ้นทางอ้อมนี้แล้วจะทาให้
สั ดส่ ว นการถือหุ้ น ของต่างชาติ เกินกึ่ งหนึ่ ง ทาให้ ก ารดาเนิน ธุรกิ จ อยู่ภ ายใต้ การควบคุ มของ
ต่างชาติแบบเบ็ ดเสร็ จ หรื อเกือบเบ็ดเสร็จ บริษัทที่จัดอยู่ในลั กษณะนี้มี 1 บริษัท คือ บริษัท
อัสทราลพูล (ไทยแลนด์) จากัด ดังรูปที่ 9.1

199

รูปที่ 9.1 สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท อัสทราลพูล (ไทยแลนด์) จากัด

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้น จากบริษัท บิซีเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
ที่มา : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2561) และจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย

เมื่อพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นและอานาจการบริหารจัดการของธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรม
20 อันดับแรก จาแนกตามรายได้ ในปี 2559 พบว่า เป็นบริษัทไทยในทางนิตินัยทั้งหมด มีเพียง 4 บริษัท
เท่านั้นที่มีหุ้นส่วนต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 ตามกฎหมาย หากพิจารณาสัญชาติของบริษัททางพฤตินัย พบว่า
มี 2 บริษัทที่เป็นบริษัทต่างด้าว คือ คิวด็อท ซีสเต็ม เทคโนโลยี จากัด และบริษัท อัสทราลพูล (ไทยแลนด์)
จ ากั ด เนื่ อ งจากทั้ ง สองบริ ษั ท ที่ มี ช าวต่ า งชาติ เ ป็ น ผู้ มี อ านาจลงมื อ ชื่ อ และประทั บ ตราส าคั ญ ของบริ ษั ท
เหมือนกัน จะต่างกันที่ บริษัท อัสทราลพูล (ประเทศไทย) จากัด มีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติมากกว่ากึ่ง
หนึ่ง ดังตารางที่ 9.1
จากการตรวจสอบบริษัททั้ง 2 พบว่า บริษัท คิวด็อท ซีสเต็ม เทคโนโลยี จากัด เป็นบริษัทออกแบบ
และสร้ างห้ องปลอดเชื้อ และอุ ป กรณ์ป ลอดเชื้ อ ไม่ พบข้อ มูล รายละเอีย ดเชิง ลึ กของบริ ษัทมากนัก ส่ ว น
บริ ษัทอัส ทราลพูล มีบ ริ ษัทแม่ที่เป็ น บริษัทจดทะเบียนในประเทศสเปนที่ชื่อ ฟลุยดรากรุ๊ป (Fluidra) เป็น
ผู้ออกแบบสระว่ายน้า สปาและซาวน่า ลากูน หรืออควาเรี่ยม และจัดจาหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสระว่ายน้าที่มี
ประสบการณ์ด้านนี้มากว่า 45 ปี ซึ่งบริษัททั้ง 2 นี้เป็นบริษัทที่ออกแบบเพื่อลูกค้าเฉพาะกล่มจึงไม่มีคู่แข่งทาง
ธุรกิจมากนัก
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ตารางที่ 9.1 รายชื่อบริษัทผู้ให้บริการทางสถาปัตยกรรม 20 อันดับแรก จาแนกตามรายได้ปี 2559
ลาดับที่

1

บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น (สัดส่วน%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)

สัดส่วน
กรรมการ
ต่างชาติ:ไทย
2:5

รายได้รวม ปี
พ.ศ. 2559
(ล้านบาท)
1,045.37

ส่วนแบ่ง
การตลาด
(ร้อยละ)
3.80

1:6

937.30

3.41

3
4

คิ ว ด็ อ ท ซี ส เต็ ม เทคโนโลยี
จากัด
วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
พี ไอ เอ อินทีเรีย จากัด
เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จากัด

5
6

สถาปนิก 49 จากัด
เอพิส จากัด

7

อิ น เด็ ก ซ์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล 1) ไทย 99.10 %
กรุ๊ป จากัด
2) ต่างชาติ 0.90% (ฟิลิปปินส์)
แปลน โมทิฟ จากัด
ไทย 100 %

นาย ชัยณรงค์ ณ ลาพูน (39.40%)

0:9

357.70

1.30

น.ส. สัญใจ พูลทรัพย์ (42.85%)

0:3

355.25

1.29

ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี ไทย 100 %
จากัด
เอชเอ ดี ไ ซน์ แอนด์ แอสโซซิ ไทย 100 %
เอทส์ จากัด
แอล เอส เอนจิ เ นี ย ริ่ ง แอนด์ ไทย 100 %
คอนสตรัคชั่น จากัด

นาย นิวัฒน์ สุริยะกมล (60.00%)
นาย เซียม สีหาขันธ์ (35.00%)
นาย โชคชัย จินตวงศ์วานิช (70.00%)

0:1

295.36

1.07

0:2

274.69

1.00

นาง ลักษมี ธีรคุณวงศ์ (74.76%)

0:2

272.89

0.99

2

8
9
10
11

1) ไทย 51 %
2) ต่างชาติ 49% (นิวซีแลนด์ )
ไทย 100 %

นายไซมอน แซงกาเรธ เฮง
(47.50%)
บริษัท เบี๊ยง ฮงเส็ง จากัด (60%)

ไทย 100 %
1) ไทย 78%
2) ต่างชาติ (ฮ่องกง 16% อเมริกัน 5%)
ไทย 100 %
ไทย 100 %

นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี (87.49%)
นาย วิเชียร วิไลงาม (42.54%)

0:4
1:5

531.82
441.12

1.94
1.61

นาย นิธิ สถาปิตานนท์ (48.25%)
นาง น้าผึ้ง นิยมไทย (98.86%)

0:5
0:3

416.74
397.58

1.52
1.45
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ลาดับที่

12

บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น (สัดส่วน%)

พี 49 ดี ไ ซน์ แอนด์ แอสโซซิ
เอทส์ จากัด
ปาล์ ม เมอร์ แอนด์ เทอร์ เ นอร์
(ประเทศไทย) จากัด

1)
2)
1)
2)

14

กอล์ฟอีสท์ จากัด

ไทย 100 %

15

18

ซีเ อ็ม แกรนด์ ดี เ วลลอปเมนท์ ไทย 100 %
จากัด
ดีไ ซน์ 103 อิน เตอร์ เนชั่ นแนล 1) ไทย 51.01 %
จากัด
2) ต่างชาติ 48.99%
(เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส)
อัสทราลพูล (ไทยแลนด์) จากัด 1) ไทย 51 %
2) สเปน 49%
แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จากัด ไทย 100 %

19

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จากัด

ไทย 100 %

20

ดีไซน์+ดีเวลลอป จากัด

ไทย 100 %

13

16

17

ไทย 99.99 %
ต่างชาติ 0.0025% (ออสเตรเลีย)
ไทย 51.7 %
ต่างชาติ 48.3% (ฮ่องกง)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)

นาง วิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล (52.49%)
น.ส. สายวิภา พัฒนพงศ์พิบูล (47.23%)
นาย เสริญ วิเทศพงษ์ (51.10%)
บริษัท พีแอนด์ทีกรุ๊ป อินเตอร์เนชันแนล
คอนซัลแทนท์ จากัด (48.30%)
ด.ญ. นิตา นะมาตร์ (22.00%)
ด.ช. พนา นะมาตร์ (22.00%)
นาย สุพงษ์ อุทัยวัฒนภักษ์ (79.20%)
นายประสิทธิ อุทัยวัฒนภักดี (19.80%)
บริษัท ดีไซน์ 103 จากัด (50.96%)
บริษัท แอสโคนิง อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี.
(48.98%)
บริษัท ฟลุยดรา (ประเทศไทย) จากัด (50.00%)
ฟลุยดรา คอมเมิร์ซ เอส.เอ.ยู. (49.00%)
นาง ยุพยง วิเศษสุนทร (36.19%)
นาย มนตรี บุษบาธร (33.50%)
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จากัด (99.99%)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จากัด
นาย มติ ตั้งพานิช (60.00%)

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2561)
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สัดส่วน
กรรมการ
ต่างชาติ:ไทย
1:7

รายได้รวม ปี
พ.ศ. 2559
(ล้านบาท)
267.19

ส่วนแบ่ง
การตลาด
(ร้อยละ)
0.97

1:6

250.54

0.91

0:3

207.44

0.76

0:3

206.77

0.75

2:9

187.03

0.68

1:2

186.97

0.68

0:2

183.60

0.67

0:8

169.42

0.62

0:3

169.01

0.62

ธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทยมีผู้ประกอบการจานวนมาก บริษัทส่วนใหญ่เจ้าของ
เป็นคนไทย มีบริษัทที่ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติไม่เกินกึ่งหนึ่งเพียงบางส่วน จาก 20 รายที่มีรายได้สูงสุดมีเพียง 2
บริษัทเท่านั้นที่เป็นต่างชาติโดยพฤตินัย หรือคิดเป็นร้อยละ 17.19 ของผู้ประกอบการที่มีรายได้สูงสุด 20 ราย
โดยพิจารณาจากผู้มีอานาจลงมือชื่อเป็นกรรมการคนต่างชาติและการถือหุ้นของต่างชาติเกินกึ่งหนึ่งจากการถือ
หุ้นทางอ้อม
รูปที่ 9.2 สัดส่วนผู้ประกอบการไทยและต่างด้าวในธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรม

ที่มา: คณะผู้วิจัย

นอกจากนี้ หากพิจารณาการเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศไทยของผู้ประกอบการต่างชาติภายใต้
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตั้งแต่ปี 2543 – ปี 2558 พบว่า มีนักลงทุนต่างชาติเข้า
มาด าเนิ น ธุ ร กิ จ บริ ก ารทางสถาปั ต ยกรรมโดยซึ่ ง เป็น การเข้ า มาโดยใช้ สิ ท ธิ ภ ายใต้ ส นธิ สั ญ ญาไมตรี แ ละ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (Treaty of Amity and Economic Relations) กับสหรัฐอเมริกา ตามมาตรา 11
มีผู้ประกอบการสัญชาติอเมริกันได้รับสิทธิทั้งสิ้น จานวน 18 ราย โดยให้บริการใน 2 ลักษณะ คือ ให้บริการ
ทางสถาปั ตยกรรมเพีย งอย่ างเดีย ว เช่น บริษัท ดีพี อาร์คิเทคส์ (ประเทศไทย) จากัด และให้บริการทาง
สถาปัตยกรรมพร้อมกับให้บริการในกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ทั้งการบริการทางวิศวกรรม การก่อสร้างอาคร
และบริการทางบัญชี เช่น บริษัท แอคซิส คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นต้น ไม่มีรายใดมีรายได้ติด
20 อันดับแรกที่มีรายได้สูงสุดในปี 2559 จึงไม่อยู่ในรายชื่อบริษัทในตารางที่ 9.1 ด้านบน
9.3.2 สภาพการแข่งขัน
โครงสร้างตลาดของผู้ให้บริการสถาปัตยกรรมในประเทศไทย มีผู้ประกอบการทั้งหมด 2,695 ราย
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็กที่คนไทยเป็นเจ้าของ ธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมมีการแข่งขันทางตลาดสูง
มาก ไม่มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ผูกขาดตลาด หรือเป็นผู้นาตลาดอย่างเด่นชัด บริษัทเหล่านี้มีส่วนแบ่งตลาด
ตามสั ด ส่ ว นรายได้ ไ ม่ สู ง นั ก ในปี 2559 จากกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการ 20 รายนี้ ที่ เ ลื อ กท าการศึ ก ษา พบว่ า
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ผู้ประกอบการ 5 ที่มีรายได้สูงสุด มีส่วนแบ่งรายได้คิดรวมกันเป็นร้อยละ เป็นร้อยละ 12.28 คือ (1) บริษัท
คิวด็อท ซีสเต็ม เทคโนโลยี จากัด รองลงมาคือ บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด บริษัท พี ไอ เอ
จากัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จากัด และ บริษัท สถาปนิก 49 จากัด (ดูรูปที่ 9.3) บริษัททั้งห้าแห่ง
นี้มีพื้นที่ตลาด (market niche) ที่แตกต่างกัน บริษัทแรก คือ บริษัท คิวด็อท ซีสเต็ม เทคโนโลยี จากัดนั้น
เน้นการออกแบบและสร้างห้องปลอดเชื้อสาหรับโรงงานอุ ตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตยา เป็นต้น บริษัทที่
สอง คือ บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด รับออกแบบและติดตั้งกระจกและขอบอะลูมิเนียมใน
อาคารสูง บริษัทที่สาม บริษัท พี ไอ เอ จากัด ให้บริการออกแบบตกแต่งภายใน บริษัทที่สี่ บริษัท เอ็ม เอ
เอ คอนซัลแตนท์ จ ากัด ให้ บ ริการวิศวกรรมและออกแบบระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน เข่น ระบบ
รถไฟฟ้ า สะพาน ทางด่ ว น เป็ น ต้น บริ ษั ทสุ ดท้ าย คือ บริษั ท สถาปนิก 49 จากัด เป็น บริ ษัท ที่เ น้น การ
ออกแบบตึกอาคารเป็นหลัก บริษัทดังกล่าวมีประสบการณ์ในการออกแบบตึกอาคารชั้นนาในต่างประเทศ
รวมถึง ในเมืองดูไบ และ บาหลี
กล่าวโดยสรุป แม้ตัวเลขส่วนแบ่งตลาดของบริษัทที่ให้บริการสถาปัตยกรรมแต่ละรายไม่สูงนัก แต่หาก
มี ก ารซอยตลาดบริ ก ารดั ง กล่ า วเป็ น ตลาดย่ อ ย เช่ น บริ ก ารสถาปั ต ยกรรมโรงงานและห้ อ งปลอดเชื้ อ
สถาปัตยกรรมตึกสูง สถาปัตยกรรมระบบการขนส่ง ฯลฯ การกระจุกตัวของตลาดมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าตามที่
ปรากฎในตารางที่ 9.1 อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เข้าง่ายออกง่าย แม้ในบางตลาดย่อยอาจมี
ผู้ประกอบการน้อยราย แต่ก็จะไม่เป็นปัญหาในการผูกขาดเพราะรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยตลอด
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องการเงินลงทุนต่าดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
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รูปที่ 9.3 ส่วนแบ่งตลาดตามสัดส่วนรายได้ของบริษัทสถาปนิกไทยที่มีรายได้สูงสุด พ.ศ. 2559
Q-DOT
4%

YHS
P I A MAA
3%
2%
2%

A 49 APIS
2% 1%
INDEX
1%
Plan Motif
1%

อื่นๆ
84%

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2561) และรวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการที่เป็นต่างชาติแล้ว พบว่า ในรายชื่อบริษัทขนาดใหญ่
สุด 20 รายนั้น ไม่มีบริษัทที่เป็นต่างชาติโดยนิตินัยเนื่องจากกฎหมายห้ามบริษัทต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว และธุรกิจสถาปัตยกรรมก็มิใช่ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
หรื อ บี โ อไอ ทาให้ ไม่มีผู้ ป ระกอบการต่างชาติรายใดสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจนี้ตามข้อกาหนดของ
กฎหมายได้ นอกจากนี้แล้ว ข้อกาหนดของสภาสถาปนิกที่กาหนดให้ผู้บริหารส่วนมากต้องเป็นสถาปนิกที่ได้รับ
อนุญาตจากสภาสถาปนิกไทยทาให้การที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาควบคุมนิติบุคคลที่ให้บริการสถาปัตยกรรม
นั้นทาได้โดยยาก เนื่องจากสถาปนิกเป็นวิชาชีพที่สงวนตามกฎหมายไทย
การศึกษาพบว่า ในจานวน 20 บริษัทมีสองบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤจินัยจากการ
ตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้น และสัญชาติกรรมการที่มีอานาจลงนามของบริษัท แต่ทั้งสองบริษัทดั งกล่าวมี
รายได้รวมกันเพียงร้อยละ 4.56 ของตลาดบริการสถาปัตยกรรมโดยรวมเท่านั้น แม้ต่างชาติยังเข้ามาประกอบ
ธุรกิจบริการสถาปัตยกรรมค่อนข้างน้อย แต่สถาปนิกต่างชาติเข้ามาให้บริการในประเทศไทยจานวนมากในทาง
ปฏิบัติ หากแต่เข้ามาในรูปแบบของการเป็นที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติเป็นผู้ออกแบบ
อาคารหรือโครงการขนาดใหญ่ โดยสถาปนิกไทยเป็นผู้ลงนามในแบบเพื่อมิให้ขัดกับกฎหมาย
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9.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
9.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมเป็ นธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากประกอบธุรกิจ ไม่ต้องลงทุนมากนัก
เพราะเป็นบริการที่ใช้ทักษะมากกว่าทรัพย์สิน อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการสถาปัตยกรรมจานวนหนึ่งจะให้บริการ
ในการวางแผน ออกแบบอาคารและควบคุมการก่อสร้างควบคู่ไปกับบริการอื่นๆ เช่น บริการรับติดตั้ง บริการที่
ปรึ ก ษาวิ ศ วกรรม ตลอดจนบริ ก ารรั บ ก่ อ สร้ า งด้ ว ย จึ ง ท าให้ ข นาดของธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการมี ค วาม
หลากหลาย โดยเห็นได้จากทุนจดทะเบียนรวมธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมมีมูลค่าทั้งสิ้น 17,457 ล้านบาท
ในปี 2559 ซึ่งบริษัทให้บริการสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนอยู่ระหว่าง 2-200 ล้านบาท
ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถนาเงินทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการสถาปัตยกรรมในประเทศไทยได้
ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจวิชาชีพสถาปัตยกรรม
9.4.1.1 การจัดตั้งธุรกิจ
ในการจัดตั้งธุรกิจให้บ ริการสถาปัตยกรรมมีขั้นตอนการจัดตั้งเหมือนกับธุรกิจอื่นๆ และไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างผู้ประกอบการสัญชาติไทยและผู้ประกอบการต่างด้าว โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นจด
ทะเบีย นนิติบุคคลที่สานักงานจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ผู้ประสงค์จดทะเบียนสามารถ
ตรวจสอบเอกสารกับนายทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ก่อน เมื่อเอกสารครบถ้วน ผู้ประกอบการสามารถจองชื่อ
นิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ และทาการขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ จัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ ชาระค่าหุ้นและ
จัดทาคาขอจดทะเบียน เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเอกสารจดทะเบียนแล้วเสร็จ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้าจะ
ดาเนินการจดทะเบียน และออกใบสาคัญการจดทะเบียนให้แก่บริษัทภายใน 60 นาที
ประเทศไทยอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้าตั้งธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทยได้ โดย
จะต้องขอ “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล”79 จากสภาสถาปนิก และต้อง
ปฏิบัติตามกาหนดเงื่อนไขที่สาคัญ 5 ประการ คือ 1) สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 49 ตาม
บทบัญญัติ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บัญชี 3 (8) และ 2) ผู้ขอรับใบอนุญาตที่
เป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นนิติบุคลซึ่งมีทุนเป็นของคนต่างด้าวจานวนเท่าใดจะต้องมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
ราชอาณาจักร และ 3) กรรมการบริษัท หรือสมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลหรือผู้เป็นหุ้นส่วนจานวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก หรือผู้มีอานาจบริหารแต่ผู้เดียวของนิติ
บุคคลต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตามที่กาหนดไว้ ใน พ.ร.บ. สภาสถาปนิก พ.ศ.
2543 มาตรา 49 และ 4 นิติบุคคลต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 3 หรือมีลูกจ้างประจาอย่างน้อยหนึ่งคน
79

ในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล มีอายุ 3 ปี
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ได้รับใบอนุญาตระดับที่ไม่ต่ากว่าสามัญสถาปนิก ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้ว ยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2544 และ 5) กรณีมี
การเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจบริหารนิติบุคคลหรือรายละเอียดแตกต่างจากที่เคยแจ้งต่อสภาสถาปนิกจะต้องแจ้ง
ต่อสภาสถาปนิกภายในสามสิบวันนับแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับสภาสถาปิกว่าดวยการ
ออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2548
จะสรุปได้ว่าผู้ที่ประสงค์จะตั้งบริษัทสถาปนิกจะต้องยื่นขอจดทะเบียนบริษัทกับกรมการพัฒนาธุรกิจ
การค้า แล้วยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่สภาสถาปิกอกให้แก่นิติบุคคล โดยบริษัท
จะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 มีสานักงานตั้งอยู่ภายในประเทศ
กรรมการกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และนิติบุคคลต้องมีสถาปนิกประจาสานักงาน
อย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับใบอนุญาตไม่ต่ากว่าสามัญสถาปนิก
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service:
AFAS) กาหนดให้มีการเปิดตลาดการค้าบริการให้บรรลุเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันประเทศไทย
ผูกพัน การเปิดตลาดการค้าบริ การวิชาชีพสถาปัตยกรรม และตลาดวิชาชีพผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรม
ปัจจุบันประเทศไทยเปิดเสรีการลงทุนบริการทางสถาปัตยกรรมให้แก่นักลงทุนอาเซียนไม่มากกว่าที่กฎหมาย
ในประเทศก าหนด ยกเว้ น บริ ก ารขั้ น ต้ น ก่ อ นการออกแบบและให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นสถาปั ต ยกรรม (CPC
1.183211) ขยายจานวนหุ้นให้ต่างชาติถือครองได้ร้อยละ 51 และบริการด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองบริการ
พัฒนาโปรแรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเลือกทาเลที่ตั้ง การควบคุมและใช้ประโยชน์ ระบบถนน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบและสอดคล้อง (CPC 1.1: ส่วนหนึ่งของ 83221) ขยายจานวนหุ้นให้
ต่างชาติถือครองได้ร้อยละ 7080
9.4.1.2 ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
การบริการทางสถาปัตยกรรมอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสภาสถาปนิก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
ตาม พ.ร.บ. สถาปนิ ก พ.ศ. 2543 มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการออกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่ ผู้ ข อประกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุม81 พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต และรับรองวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
รับรองความรู้ ความชานาญในการประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเนื่องจากวิชาชีพสถาปนิกเกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภค จึงทาให้มีการออกข้อกาหนด และการตรวจสอบคุณสมบัติที่ได้
จะได้รับใบอนุญาตอย่างเข้มงวด ต้องมีการสั่งสมประสบการณ์ในการทางาน และทดความความรู้เพื่อเลื่อนขั้น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ในสาขานั้นๆ
80

ข้อมูลธุรกิจบริการภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ที่อยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
สถาปัตยกรรมควบคุม แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 2) สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 3) สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และ
4) สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑศิลป์ (กฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549)
81
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ก่อน เป็นเอกสารรับรองของสถาปนิกในการออกแบบและเซ็นรับรองแบบที่รับรองจากสภาสถาปนิก ผู้ไม่มี
ใบอนุญาตไม่สามารถประกอบอาชีพได้หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ ใบประกอบวิชาชีพสามารถแบ่งเป็น 4 ระดับ82 คือ
1) ระดับภาคีสถาปนิก สาหรับผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักสูตร 5 ปี
ขึ้นไป หากจบในหลักสูตรต่ากว่ากว่า 5 ปี หรือจบระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องมีประสบการณ์ในการทางานตามจานวนปีที่กาหนด ทั้งนี้จะต้องผ่าน
การทดสอบความรู้และการอบรมตามที่กาหนด
2) ระดับสามัญสถาปนิก เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตระดับภาคีสถาปนิก ได้มีประสบการณ์ทางานมาไม่น้อย
กว่า 2 ปี โดยจะต้องมีปริมาณ คุณภาพของผลงาน ผ่านการทดสอบความรู้และอบรมตามที่กาหนด
3) ระดับวุฒิสถาปนิก เป็นได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับสามัญสถาปนิก และได้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี มีปริมาณและคุณภาพงาน ผ่านการ
อบรมและการทดสอบความรู้ตามที่กฎหมายกาหนด และ 4
4) ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพสถาปัตตยกรรมที่มีความรู้ความสามารถ
ดีเด่นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นภาคีสถาปนิกพิเศษนี้คนต่างด้าวสามารถเป็นได้ แต่ต้ องมีคุณสมบัติว่าได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากสถาบันวิช าชีพที่มีอานาจในการออกใบอนุญาตของต่างประเทศที่สภา
สถาปนิกให้การรับรอง มีความรู้และประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานที่ขอ ผ่านการทอบสอบความรู้เกี่ยวกับ
ความพร้อมในงานที่ยื่นขอและผ่านการอบรมตามที่กาหนดไว้ ได้รับอนุญาตจากสภาสถาปนิกให้เข้าทางาน
ร่ ว มกั บ สามั ญ สถาปนิ ก หรื อ วุ ฒิ ส ถาปนิ ก และได้ ท าประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ วิ ช าชี พ ตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการสภาสถาปนิกกาหนด
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิก
และระดับวุฒิสถาปนิกจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาต โดยต้องยื่นใบสมัครขอเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่สภาสถาปนิกประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ซึ่งสภาสถาปนิกจะดา
เนิการจัดทดสอบความรู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสาหรับแต่ละระดับ การทดสอบความรู้จะมีทั้ง วิธีการสอบ
ข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย
จากข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากฎหมายเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวสามารถขอใบอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมได้ เ ฉพาะระดั บ ภาคี ส ถาปนิ ก พิ เ ศษที่ อ อกให้ กั บ คนต่ า งด้ า วยที่ มี ค วามรู้

82

ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบ
อนุญา การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2552 ข้าถึงได้จาก:
http://dbd.go.th/download/article/article_20160325134254.pdf. (สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2561)
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ความสามารถในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ดีเด่น เป็นพิเศษหรือเป็นงานที่สถาปนิกไทยทาไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่มีการประกาศใช้พ.ร.บ. สภาสถาปนิก พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ยังไม่มีคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ อีกทั้งข้อกาหนดวิชาชีพบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากาหนดใน
อาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522 กาหนดว่าอาชีพสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับงานออกแบบ
เขียนแบบ ประมาณราคา อานวยการก่อสร้างหรือให้คาแนะนาเป็นอาชีพสงวนสาหรับคนไทย จึงเป็นข้อจากัด
การเข้ามาทางานของคนต่างด้าวก่อนมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. สภาสถาปนิก พ.ศ. 2543 ประเทศไทยเคยมี
สถาปนิกต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือเดิมก่อนมี พ.ร.บ. สภาสถาปนิก พ.ศ.
2543 เรี ยกว่า ก.ส. ให้แก่ คนต่างชาติป ระมาณ 3-4 คน83 หนึ่งในสถาปนิกต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบอาชีพสถาปนิกในประเทศไทยได้ คือ นายโรเบิร์ต จี บุย (Rober G. Boughey) ชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้ง
สานักงานโรเบิร์ต จี. บุย (Robert G. Boughey and Associates) ขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2516 นายโร
เบิร์ตเป็นสถาปนิกต่างชาติคนเดียว 84 ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาปนิกรุ่นบุกเบิก และมีส่วน
สาคัญในการยกระดับมาตรฐานการทางานวิชาชีสถาปนิกไทยสู่ระดับสากล มีผลงานด้านสถาปัตยกรรม เช่น
เป็นผู้ดูแลการสร้าง “สนามกีฬาอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก” และเป็นผู้ออกแบบ “หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร” ภายหลังประกาศใช้ พ.ร.บ. สภาสถาปนิก พ.ศ. 2543 ไม่มีชาวต่างชาติได้รับแต่งตั้งเป็น
สมาชิกวิสามัญ
อนึ่ ง กลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นได้ มี ก ารเจรจาการจั ด ท าข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มกั น ( Mutual
Recognition Agreement: MRA) สาหรับวิชาชีพสถาปนิก หลักการของ MRA สาขาสถาปัตยกรรม คือ เปิด
ให้สถาปนิกที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดสามารถจดทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect) ได้ ซึ่ง
จะเป็น การอานวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศอาเซียนได้
หากแต่การที่จะได้รับอนุญาตในการประกอบวิชาชีพหรือไม่นั้นยังคงขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของกฎหมายหรือ
ข้อกาหนดของสภาวิชาชีพในแต่ละประเทศ คุณสมบัติของ ASEAN Architect มีดังนี้:
1. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียนของประเทศที่เข้าไปทางาน
2. ต้องสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีระยะเวลาในการศึกษาตามปกติไม่
น้อยกว่าหกปี
3. ได้ ป ฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ด้ า นสถาปั ต ยกรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ปี หลั ง จบการ
การศึกษา
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จากการสัมภาษณ์สภาสถาปนิก
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ประภากร วทานยกุล. คุยกับสถาปนิกต้นแบบ. http://www.li-zenn.com/pdf/life-philosophy/doc25530518165943.pdf (สืบค้นเมื่อ
20 กรกฎาคม 2561)
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4. ได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพในประเทศต้นกาเนิด สาขาสถาปัตยกรรมหลักมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
5. มีป ระสบการณ์ในหน้ าที่ซึ่งรับผิ ดชอบงานสถาปัตยกรรมที่ส าคัญมาแล้ ว เป็นระยะเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่าสองปี
6. มีหน่วยงาน พวต. ซึ่งมีอายุไม่เกินห้าปีจานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วย (12 หน่วยสาหรับการ
ขึ้นทะเบียนในปีแรก)
7. ไม่ เ คยถู ก พัน ใช้ ห รื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตเนื่ องจากประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณแห่ ง วิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมนั้นๆ
สถาปนิกอาเซียนเมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกอาเซียนแล้วสามารถเข้าไปทางานในประเทศสมาชิก
อาเซียนได้โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศที่เข้าไปทางาน โดยไม่ต้องผ่า นการทดสอบความรู้จาก
หน่วยงานกากับดูแลสถาปนิกของประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตามบางประเทศ เช่น เวียดนาม รวมทั้งประเทศไทย
กาหนดให้สถาปนิกอาเซียนต้องทางานร่วมกับสถาปนิกท้องถิ่น
สรุปได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จะสามารถออกแบบและเซ็นรับรองแบบได้นั้นจะต้อง
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม พร้อมกับผ่านการทดสอบความรู้จากสภาสถาปนิกก่อน โดยใบ
ประกอบวิชาชีพมีทั้งหมด 4 ระดับ เรียงจากต่าไปสูง คือ ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิก วุฒิสถาปนิก และ
สถาปนิกภาคีพิเศษ ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และต้องผ่านการสอบทดความความรู้
และสั่งสมประสบการณ์เพื่อเลื่อนระดับสถาปนิก ยกเว้นสถาปนิกภาคีพิเศษที่อนุญาตให้ต่างชาติที่มีผลงาน
ดีเด่นเป็นพิเศษได้รับใบอนุญาต แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาตั้งมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 ยัง
ไม่มีชาวต่างชาติคนใดได้รับใบอนุญาตประเภทนี้
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงและเป็นที่ทราบกันดีว่ายังมีความต้องการใช้บริการสถาปิกต่างชาติอยู่สูง
โดยเฉพาะสถาปนิกจากประเทศตะวันตก และญี่ปุ่น เนื่องจากลูกค้าบางส่วนถูกใจและวางใจในการออกแบบ
และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทาให้มีการเลี่ยงกฎหมายโดยให้สถาปนิกต่างชาติ ออกแบบและให้สถาปนิก
ไทยเซ็นต์รับรองแบบ
9.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
จุดแข่งของคนไทย
จุดแข็งของผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการสถาปัตยกรรม คือ ความรู้ความสามารถในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงาน ปัจจุบันมีบริษัทสถาปัตยกรรมของประเทศไทยที่มีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล สามารถขยายสาขาและรับงานในต่างประเทศหลายบริษัท โดยบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัท
เก่าแก่ที่สร้างสมประสบการณ์ทางานมาอย่างยาวนาน
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ประเทศไทยในอดีตเป็นประเทศแรกๆ ในอาเซียนที่มีการสอนและผลิตบุคลากรด้านสถาปัตยกรรมใน
ระดับมหาวิทยาลัย ทาให้ปัจจุบันประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมจานวน
มาก
นอกจากนี้ยั งมีกลไกกากับดูแลผู้ ประกอบวิชาชีพสถาปนิกโดยสภาสถาปนิก ทาหน้าที่ในการออก
ใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพแก่ผู้ ผ่ านคุณสมบัติตามที่ กาหนดไว้เท่านั้น มีห ลั กสู ตรการฝึ กอบรมพัฒ นาขี ด
ความสามารถของสถาปนิกอย่างต่อเนื่อง การกากับดูแลวิชาชีพสถาปนิกนี้เนื่องจากเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภค
ผู้ประกอบการไทยมีความยืดหยุ่น สามารถสื่อสารทาความเข้าใจกับลูกค้าเพื่อทราบถึงความต้องการ
และปั ญ หาที่แ ท้ จ ริ ง และสามารถออกแบบและให้ ค าปรึ ก ษาแนะนาอย่า งใกล้ ชิ ด กับ ลู กค้ า ได้ ท าให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและ
ก่อสร้างในประเทศดีกว่าบริษัทต่างชาติ เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง กฎหมายการจัดสรร
ที่ดิน กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
จุดอ่อนของคนไทย
ธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมมีผู้ประกอบการไทยเป็นจานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็กมี
เงินลงทุนไม่สูงมากนัก เนื่องจากการเปิดบริษัทสามารถทาได้ง่ายทั้งในด้านการจัดตั้งสานักงานและพนักงาน
การมีเงินลงทุนไม่มากนักทาให้ขยายธุรกิจ ได้ลาบาก เพราะเป็นธุรกิจที่ได้รับเงินตามงวดงานหากลูกค้าไม่
จ่ายเงินตามสัญญาและตลาดที่มีคู่แข่งขันมากรายทาให้มีการตัดราคา อาจทาให้บริษัทขาดสภาพคล่องได้
ในด้านบุคลากรผู้ป ระกอบวิชาชีพสถาปนิก แม้จะมีความรู้ความสามารถทัดเทียมต่างชาติในด้าน
วิชาชีพ แต่จุดอ่อนของบุคลากรด้านนี้คือความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ทาให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าชาวต่างประเทศได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการบางรายเห็นว่า สถาปนิกไทยยังไม่สามารถคิดค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการออกแบบได้เหมือนสถาปนิ กต่างชาติเนื่องจากองค์ความรู้ต่างๆ มักมาจากประเทศที่เจริญแล้ว แต่
อย่างไรก็ตามสถาปนิกไทยก็ติดตามและนาความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว
9.4.3 ศักยภาพของคนไทย
ผู้ให้บริการทางสถาปัตยกรรมจะต้องมีผลงานการออกแบบที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ติดตามความรู้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนต้องมีความสามารถความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโครงการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องค้นหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆอยู่เสมอ โดยการหา
ลูกค้ากลุ่มใหม่ และเสนอบริการใหม่ๆ ที่มีความแตกต่าง หรือขยายโอกาสไปต่างประเทศ
ผู้ประกอบการไทยมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสูง แต่
ส่วนมากไม่ค่อยมีความชานาญด้านการตลาดมากนัก โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และการขยาย
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ตลาด ผู้ประกอบการในธุรกิจสถาปัตยกรรมอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) บริษัทขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็น
บริษัทเก่าแก่สั่งสมประสบการณ์มานาน มักทาธุรกิจให้บริการแบบครบวงจร เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรม
ออกแบบตกแต่งภายใน การบริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้าง และออกแบบภูมิสถาปัตย์ เป็นต้น บริษัทที่
ให้บริการครบวงจรในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี คือ บริษัท A 49 จากัด 2) บริษัทขนาดเล็กมักรับ
งานออกแบบและให้คาปรึกษาซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมาก และ 3) ผู้รับการอิสระ หรือ Freeland มักเป็นผู้เรียน
จบใหม่รับงานจากบริษัทไปทา
ซึ่งจากการสั มภาษณ์ผู้ ป ระกอบการถึง ศักยภาพของคนไทย เห็ น ว่า ผู้ ประกอบการไทยมี ความรู้
ความสามารถสูงในการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และติดตามเทคโนโลยีสมัยได้เป็นอย่างดี มีบริษัท
สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่ชื่อเสียงและรับงานในต่างประเทศ หรือร่วมทุนกับบริษัทสถาปัตยกรรมต่างประเทศ
เพื่อรับงานขนาดใหญ่ในประเทศหรือต่างประเทศได้ งานให้บริการทางสถาปัตยกรรมเป็นการบริการต้องสร้าง
สมประสบการณ์ผลงานมานาน ซึ่งจะสร้ างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กจาเป็นต้องสร้าง
พัน ธมิตรกับธุร กิจเกี่ย วเนื่ องเพื่อหาตลาดได้ ในภาพรวมเห็นว่าศักยภาพของคนไทยอยู่ในระดับทัดเทียม
นานาชาติ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผู้ ป ระกอบการไทยบางรายอาจยั ง ตามไม่ ทั น เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ที่ มั ก จาก
ต่างประเทศซึ่งมักเป็นผู้คิดค้น แต่ผู้ประกอบการไทยก็สามารถติดตามทันในเวลาอันรวดเร็ว
ผู้ ป ระกอบการที่ ให้ สั มภาษณ์เห็ น ว่า การอนุญาตให้ ต่างชาติม าลงทุนและเข้ ามาประกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้สมัยใหม่
จากต่างประเทศ และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

9.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
นักลงทุนชาวต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทยเป็นเวลานาน
แล้วในลักษณะการร่วมทุนกับผู้ประกอบการไทย ในจานวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่เข้ามาร่วมทุนกับบริษัทขนาด
ใหญ่ของไทย เพราะความต้องการของผู้บริโภคที่เห็นว่าการออกแบบดีไซน์ของต่างประเทศมีความทันสมัย
และชาติตะวันตกถือว่าเป็นผู้นาด้านการออกแบบ ความต้องการใช้บริการการออกแบบของต่างประเทศยังคงมี
สูง ผู้ประกอบการไทยจึงต้องสร้างเครือข่ายกับบริษัทต่างด้าวเพื่อสร้างรับงานในต่างประเทศ และหางานให้กับ
ต่างชาติกรณีลูกค้าต้องการงานออกแบบของต่างชาติเพราะเชื่อมั่นในฝีมือและความมีชื่อเสียงของต่างชาติ
เนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมายที่กาหนดให้อาชีพสถาปนิกเป็นอาชีพสงวนสาหรับคนไทย ต่างชาติไม่
สามารถทาอาชีพสถาปนิกได้ แต่ความต้องการใช้บริการสถาปนิกต่างชาติของลูกค้าไทยยังมีอยู่มาก จึงมีการ
จ้างสถาปนิกทางานออกแบบโดยให้สถาปนิกไทยเป็นผู้เซ็นต์รับรองแบบ
จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกทาให้บริษัทสถาปนิกของต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และยุโรป
ได้รับผลกระทบ ทาให้บริษัทเหล่านั้นมองหาตลาดใหม่ ตลาดอาเซียนเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่บริ ษัทเหล่านั้นจะ
เข้ามาลงทุนเนื่องจากในภูมิภาคอาเซียนมีโครงการก่อสร้างจานวนมาก
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นอกจากนี้สถาปนิกก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจากการถูกเลิกจ้าง เนื่องจากปริมาณงานใน
ตลาดน้อยลง หรือมีการชะลอการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เช่น บริษัทสถาปนิกในสิงคโปร์เลิกจ้างสถาปนิก
ต่างชาติที่ทางานในสิงคโปร์ รวมถึงสถาปนิกไทย เนื่องจากความต้องการของตลาดลดลง ปริมาณงานในตลาด
น้อยลง จึงทาให้สถาปนิกไทยที่ทางานต่างประเทศ และสถาปนิกต่างชาติที่ได้รับผลกระทบนั้นมองหางานใหม่
ในประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยที่ยังมีความต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และโครงการก่อสร้าง
ใหญ่ๆ อีกมาก
การเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมในประเทศไทยจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ บริษัทต่างชาติที่มี
ความพร้อมด้านเงินลงทุน และบุคลากรมีความสนใจที่จะเข้ามาดาเนินธุรกิจนี้ในประเทศไทย ปัจจุบันเริ่มเห็น
ชาวต่างชาติเข้ามาทางานโดยการจดทะเบี ยนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ แล้วหาสถาปนิกคนไทยมาถือหุ้น
ในสัดส่วนคนไทยร้อยละ 51 ต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 48 ซึ่งมีประมาณ 10 บริษัท85

9.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
เนื่องจากธุรกิจบริการสถาปัตยกรรมมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนจึงเป็นธุรกิจที่ต้องมี
การกากับดูแล หากประเทศไทยต้องการเปิดเสรีธุรกิจดังกล่าว จาเป็นต้องมีกฎกติกาในการกากับดูแลทั้ง
ผู้ประกอบการทีใ่ ห้บริการสถาปัตยกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกที่มีประสิทธิภาพ ประเทศสิงคโปร์เป็น
ประเทศที่เปิ ดกว้างให้ต่างชาติส ามารถเข้ามาประกอบกิจการบริการสถาปัตยกรรมและประกอบวิช าชีพ
สถาปนิกได้ จึงควรที่จะศึกษาถึงแนวทางและวิธีการในการกากับดูแลธุรกิจดังกล่าว
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทของประเทศสิงคโปร์ คือ Accounting and
Corporate Regulatory Authority (ACRA) ผู้ประกอบการต่างชาติที่ประสงค์จดทะเบียนเพื่ อดาเนินธุรกิจใน
สิงคโปร์จะต้องยื่นจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือ ระบบ Bizfile โดยต้องดาเนินการว่าจ้างบริษัทรับจด
ทะเบีย นเท่านั้น การดาเนิน ธุร กิจ ในสิงคโปร์มีอยู่ 5 รูปแบบด้ว ยกัน 86 ได้แก่ 1) กิจการเจ้าของคนเดียว
(Sole-proprietorship) 2) ห้างหุ้นส่วน (Partnership) 3) ห้างหุ้นส่วนจากัด (Limited Partnership: LP) 4)
ห้างหุ้นส่วนจากัดความรับผิดชอบ (Limited Liability Partnership) 5) บริษัท (Company)
การจดทะเบียนธุรกิจต่างชาติในสิงคโปร์ มี 4 ขั้นตอนหลัก คือ ยื่นขออนุญาตจัดตั้งจาก Ministry of
Manpower ขอจองชื่อบริษัท แต่งตั้งบริษัทรับจดทะเบียนธุรกิจ และยื่นคาขอรับจดทะเบียนกับ ACRA
9.6.1 การจัดตั้งธุรกิจให้บริการทางสถาปัตยกรรมในสิงคโปร์
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หวั่นสถาปนิกไทยชิ่งนอก ค่าแรงพุ่ง/ต่างชาติแห่งตั้ง บ.นิวมินี/วอดอุด “รูรั่ว ก.ม.”. เข้าถึงได้จ่าก
http://www.thansettakij.com/content/5051
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. การจดทะเบียนตั้งธุรกิจในประเทศสิงคโปร์.
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การจัดตั้งบริษัทให้บริการสถาปัตยกรรมในสิงคโปร์ 87 ผู้ประกอบการสามารถดาเนินการในลักษณะ
ดังนี้
1) บริษัทจากัด (Limited Corporations) และบริษัทไม่จากัด (Unlimited Corporations) ผู้มี
อานาจสั่งการ (directors) ต้องเป็นเป็นสถาปนิกจดทะเบียนอย่างน้อยร้อยละ 51 ของผู้มีอานาจ
สั่ ง การ หรื อ อยู่ ใ นวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง และมี ป ระกาศนี ย บั ต รรั บ รองความรู้ ( Practicing
certificate) และธุ ร กิ จ อยู่ ภ ายใต้ การควบคุม จัด การของผู้ มี อานาจสั่ งการที่เ ป็น สถาปนิก จด
ทะเบียนซึ่งมีถิ่นพานักปกติในสิงคโปร์ และมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้
2) ห้างหุ้นส่วน (Partnership) ผลประโยชน์ สินทรัพย์และกาไรต้องเป็นของสถาปนิกจดทะเบียน
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้และธุรกิจต้องอยู่ ภายใต้การควบคุม
จัดการของหุ้นส่วนที่เป็นสถาปนิกจดทะเบียนซึ่งมีถิ่นพานักปกติในสิงคโปร์ และมีประกาศนียบัตร
รับรองความรู้
3) ห้างหุ้นส่วนจากัด (Limited Liability Partnership) หุ้นส่วนอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นสถาปนิก
หรื ออยู่ในวิช าชีพที่เกี่ย วเนื่ อง และมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ธุรกิจต้องอยู่ภ ายใต้การ
ควบคุ ม จั ด การของหุ้ น ส่ ว นที่ เ ป็ น สถาปนิ นิ ก จดทะเบี ย นซึ่ ง มี ถิ่ น พั ก ปกติ ใ นสิ ง คโปร์ และมี
ประกาศนียบัตรรับรองความรู้
สิงคโปร์เป็นประเทศเปิดเสรีด้านการลงทุนสาขาสถาปัตยกรรมสูงกว่าประเทศสมาชิกอื่นๆ ในกลุ่ม
อาเซีย น โดยสิ งคโปร์ ไม่จ ากั ดสั ดส่ ว นหุ้ น ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรม แต่ มี
ข้อจากัดว่าบริษัทจากัดผู้มีอานาจสั่งการต้องเป็นสถาปนิกจดทะเบียนอย่างน้อยร้อยละะ 51 ของผู้มีอานาจสั่ง
การ และผู้มีอานาจสั่งการที่เป็นสถาปนิกจดทะเบียนต้องมีถิ่นพานักในสิงค์โปร์ ซึ่งประเทศไทยยังไม่เปิดกว้าง
การเปิดเสรีบริการและการลงทุนสาขาสถาปัตยกรรมเท่ากับสิงคโปร์ เนื่องจากเห็นว่ายังมีสาขาที่ผู้ประกอบการ
ไทยยังไม่พร้อมในการแข่งขัน โดยมีการกาหนดข้อจากัดการลงทุนของคนต่างด้าวให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือ ผู้มี
อานาจบริหารแต่ผู้เดียวของนิติบุคคลเป็นสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาสถาปนิก
9.6.2 ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศสิงคโปร์
ผู้ ที่ ป ระสงค์ เ ข้ า ท างานเป็ น สถาปนิ ก ในประเทศสิ ง คโปร์ จะต้ อ งจบการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญา
สถาปัตยกรรมที่มหาวิทยาลัยได้รั บการอนุมัติจากคณะกรรมการสถาปนิกของสิ งคโปร์ สภาสถาปนิกแห่ ง
สาธารณรัฐสิงคโปร์จะทาหน้าที่เป็นผู้จัดการสอบบรรจุเป็นสถาปนิกเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ โดยคุณสมบัติ
ของผู้สมัครลงทะเบียนเป็นสถาปนิก ตามบทบัญญัติ Architecture Act 1991 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้88
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กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. 2554. ธุรกิจบริการวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ข้อกาหนดสถาปนิกประเทศสิงคโปร์. (http://architectofsingapore.blogspot.com/) (สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2561)
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1) เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีสถาปัตยกรรมจาก National University of Singapore หรือ
University of Singapore เป็นผู้ ที่มีประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิที่ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการและอนุมัติและต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ และเป็นบุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกและพิจารณาของคณะกรรมการว่ามีคุณสมบัติอย่างอื่นที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับใน
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ผู้ไม่มีคุณสมบัติข้างต้นจะไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนปฏิบัติวิชาชีพ ยกเว้นแต่ได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฯ ว่ามีคุณสมบัติดังนี้
1. มี ป ระสบการณ์ ใ นในงานสถาปั ต ยกรรมมาไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี รวมถึ ง ประสบการณ์ ใ นงาน
สถาปัตยกรรมในสิงคโปร์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน
2. ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น อาจจะกาหนดหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
แล้ว
3. มี ป ระสบการณ์ ใ นงานสถาปั ต ยกรรมมาไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี รวมถึ ง ประสบการณ์ ใ นงาน
สถาปัตยกรรมในสิงคโปร์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน ผ่านการสอบปากเปล่า การ
สัมภาษณ์หรือเขียนซึ่งกาหนดโดยคณะกรรมการ
4. มีป ระสบการณ์ ทางานสถาปั ต ยกรรมมาไม่น้ อยกว่ า 10 ปี และมีประสบการณ์ เช่ น ในงาน
สถาปัตยกรรมที่อาจได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการ ผ่านการสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์
หรือเขียนซึ่งกาหนดโดยคณะกรรมการ
5. รั ฐ มนตรี ป รึ ก ษาหารื อ กับ คณะกรรมการตามค าสั่ ง ประกาศในราชกิ จจานุเ บกษาสามารถให้
ลงทะเบียนได้ เฉพาะผู้มีคุณสมบัติข้อ 1 เท่านั้น
ส าหรั บ สถาปนิ ก ต่ า งชาติ ที่ ป ระสงค์ ท างานที่ สิ ง คโปร์ จ ะต้ อ งยื่ น ใบสมั ค รผ่ า นเวปไซต์
http://www.boa.gov.sg/forms/APEC_architect_registration_form_foreign.pdf พร้ อ มยื่ น หลั ก ฐาน
ประกอบ เช่น พาสปอร์ต วุฒิการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม หลักฐานการฝึกอบรมด้านสถาปัตยกรรมจาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ89 จากการที่สิงคโปร์อนุญาตให้ต่างชาติทางานที่สิงคโปร์ได้นี้ สถาปนิกไทยที่
จบใหม่ของประเทศไทยที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีมักเดินทางไปทางานเป็นสถาปนิกที่สิงคโปร์เป็นจานวน
มากม เนื่องจากอัตราค่าจ้างแรงงานสูงกว่าประเทศไทย เช่น ถ้าทางานในประเทศไทยเงินเดือนเริ่มต้นอาจ 1.5
– 2 หมื่นบาท แต่ที่สิงคโปร์อาจได้เงินเดือนเริ่มต้นที่ 3 หมื่น บาท90สรุปได้ว่า สิงคโปร์เปิดให้ต่างชาติเข้ามา
ลงทุนในธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมได้โดยเสรี กว่าประเทศไทย เนื่องจากไม่มีข้อจากัดสัดส่วนการถือหุ้น
ของต่างชาติ แต่มีข้อจากัดว่าผู้มีอานาจสั่งการ (directors) ต้องเป็นเป็นสถาปนิกจดทะเบียนอย่างน้อยร้อยละ
89

Architects Act (Chapter 12, Section 36_ Architects rules . revised edition 1999 (สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2561)
หวั่นสถาปนิกไทยชิ่งนอก ค่าแรงพุ่ง/ต่างชาติแห่งตั้ง บ.นิวมินี/วอดอุด “รูรั่ว ก.ม.”. เข้าถึงได้จาก
http://www.thansettakij.com/content/5051 (สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2561)
90
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51 ของผู้มีอานาจสั่งการ และผู้มีอานาจสั่งการต้องเป็นสถาปนิกจดทะเบียนซึ่งมีถิ่นพานักปกติในสิงคโปร์ และ
มีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ส่วนการอนุญาตให้ต่างชาติทางานในสิงคโปร์ก็มีความยืดหยุ่นกว่าประเทศไทย
คือ คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทางานเป็นสถาปนิกที่สิงค์โปรจะต้องมีประสบการณ์ การทางาน และผ่านการ
ทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อน

9.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
9.7.1 บทสรุป
ธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมเป็นตลาดที่การแข่งขันกันสูง เนื่องจากผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจขนาดเล็กที่มีการตัดราคาค่าออกแบบ ทาให้มีการแข่งขันด้านราคากันสูง บริษัทส่วนใหญ่ มีคนไทยเป็น
เจ้าของ ไม่มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งผูกขาดตลาด บริษัทขนาดใหญ่มีจานวนน้อย ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่มักเป็นบริษัท
ที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน มีชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีในระดับนานาชาติ การร่วมทุนของไทยกับบริษัท
ต่างประเทศมีมานานแล้วในลักษณะสัดส่วนเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 49 ตามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการ
ข้างมากต้องเป็นคนไทย การร่วมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมของต่างชาติ มีกฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องอยู่อย่าง
น้อย 4 ฉบับ ได้แก่ 1) พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บัญชี 3 (8) ห้ามไม่ให้ต่างชาติถือ
หุ้ น เกิ น ร้ อ ยละ 49 2) พ.ร.บ. สภาสถาปนิ ก พ.ศ. 2543 ก าหนดว่ า ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าติ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมสาหรับนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาสถาปนิก อีก
ทั้งอาชีพสถาปนิกเป็นอาชีพสงวนไว้สาหรับคนไทย สถาปนิก ต้องได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
จากสภาสถาปนิกก่อน หากจาเป็นต้องอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทางานวิชาชีพสถาปัตยกรรมต้องแก้ไข
กฎหมายภายในประเทศให้สถาปนิกต่างชาติสามารถเข้าทางานในเมืองไทยได้ภายใต้เงื่อนไข
การเปิดเสรีให้ต่างชาติถือหุ้นโดยไม่จากัดในธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมนั้นเห็นว่าควรดาเนินการ
แบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีให้ต่างชาติถือหุ้นได้จะเป็นประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการถ่ายเทคความรู้และเทคโนโลยี ความรู้วิทยาการใหม่ๆ จากต่างประเทศ จะทาให้
บริษัทสถาปั ตยกรรมไทยพัฒนาขีดความสามารถให้แข่งขันในระดับสากลได้ และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นใน
ประเทศ จึงเห็นว่าการเปิดเสรีให้ต่างชาติถือหุ้นในธุรกิจบริการทางสถาปัตยกรรมนั้นควรเปิดแบบค่อยเป็นค่อย
ไป โดยมีเงื่อนไข
9.7.2 ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เน้นทักษะมากกว่าการลงทุน การเปิดเสรีจึงควรมุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมให้
มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่เช่นการใช้หุ่นยนต์
วัสดุในการก่อสร้ างแบบใหม่ ที่เบาและคงทนกว่า การใช้โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบที่สามารถ
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จาลองภาพตามความต้องการของผู้ใช้ได้ (interactive and responsive architecture) การใช้เครื่องพิมพ์
สามมิติในการทาตัวแบบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น
การยกเลิกข้อจากัดหุ้นส่วนต่างชาติในธุรกิจบริการสถาปัตยกรรมอาจช่วยให้บริษัทสถาปนิกแนวหน้า
สนใจที่จะเปิดสาขาในประเทศไทย หากแต่จะติดปัญหากฎระเบียบของสภาสถาปนิกที่กาหนดให้อย่างน้อยกึ่ง
หนึ่ งของผู้ บ ริ ห ารนิ ติบุ คคลต้องเป็ น ผู้ ที่ มีสั ญชาติไทยและได้รับใบอนุญาตประกอบวิช าชีพสถาปัตยกรรม
คณะผู้วิจัยเห็นว่าหากจะจูงใจให้ต่างชาติมาลงทุนอาจจาเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายภายในนี้ก่อน และข้อจากัด
ที่กาหนดให้ผู้ที่ขอรับอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรมต้องผ่านการทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนเป็นภาษาไทยและ
หรื อ วิ ธี ส อบสั ม ภาษณ์ ต ามรายวิ ช าและหลั ก สู ต รที่ ก าหนดก็ เ ป็ น ปั ญ หาต่ อ การเข้ า มาประกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมของคนต่างด้าว หากต้องเปิดให้คนต่างด้าวเข้ามาทางานด้านสถาปัตยกรรมได้อาจพิจารณาให้มี
การทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าอาจมีการปรับปรุงให้ผู้บริหารของบริษัทเป็นต่างชาติได้
หากแต่ต้องมีถิ่นที่พักในประเทศไทย (residence) เพื่อที่จะสามารถรับผิดชอบผลงานของตนได้
บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย หากจาเป็นต้องจ้างสถาปนิกต่างชาติ สถาปนิกผู้นั้น
จะต้องผ่านการตรวจสอบ คัดกรอกคุณวุฒิ ทดสอบ มีประสบการณ์ในการทางานด้านสถาปัตยกรรม และ
จะต้องได้รับอนุญาตจากสภาสถาปนิกก่อน เช่นเดียวกับที่สถาปนิกไทยต้องปฏิบัติ
นอกจากนั้นควรมีข้อมีข้อกาหนดว่าสถาปนิกต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตให้ทางานในเมืองไทยได้ แต่
จะต้องทางานร่วมกับสถาปนิกท้องถิ่น เช่นเดียวกันที่สิงคโปร์ และเวียดนามกาหนด เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีและสามารถหาผิดรับผิดชอบผลงานได้
และควรเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยและสถาปนิกไทยให้มีความารถในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสถาปนิกไทยให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียม
นานาชาติ และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
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รับรองการได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2552
ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2544
ข้อบังคับสภาสถาปิกว่าดวยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล
พ.ศ. 2548
ข้อมูลธุรกิจบริการภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ที่อยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542. [ออนไลน์]” เข้าถึงได้จาก:
http://dbd.go.th/download/article/article_20160325134254.pdf. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน
2561คู่มือธุรกิจให้บริการด้านสถาปัตยกรรม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
thaifranchisedownload.com/dl/22_03_Manual_architect.pdf
ประภากร วทานยกุล. คุยกับสถาปนิกต้นแบบ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.lizenn.com/pdf/life-philosophy/doc25530518165943.pdf สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2561)
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
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พ.ร.บ. สภาสถาปนิก พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกากาหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทา พ.ศ. 2522
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. 2547. คู่มือสถาปนิก 2547. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code5015.pdf สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2561
หวั่นสถาปนิกไทยชิ่งนอก ค่าแรงพุ่ง/ต่างชาติแห่งตั้ง บ.นิวมินี/วอดอุด “รูรั่ว ก.ม.”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
http://www.thansettakij.com/content/5051 สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2561
ภาษาอังกฤษ
Architects Act (Chapter 12, Section 36_ Architects rules . revised edition 1999 (สืบค้นเมื่อ 15
มิถุนายน 2561
Website
http://www.boa.gov.sg/forms/APEC_architect_registration_form_foreign.pdf
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บทที่ 10 ธุรกิจบริการการบาบัดน้าเสียในอุตสาหกรรม
10.1 บทนา
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมืองที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทาให้ปัญหา “น้าเน่าเสีย” ตาม
แหล่งน้าลาธารในปัจจุบัน ถือเป็นปัญหาร้ายแรงสะสมในประเทศไทยมายาวนาน หนึ่งในสาเหตุหลัก
ของน้าเน่าเสียคือการลักลอบปล่อยน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสู่แหล่งธรรมชาติเกินค่ามาตรฐาน
ตามกฎหมาย จากรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ารายสัปดาห์ ประจาวันที่ 30 กันยายน 2559 พบว่า
น้าในแม่น้ าเจ้ าพระยามีดัช นีคุณภาพน้าเฉลี่ ย ร้อยละ 57 ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม โดยเฉพาะ
บริเวณจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครลงมาถึงสมุทรปราการ สาเหตุหลักของน้าเสียมาจากการ
ระบายน้าทิ้งจากชุมชน และสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ลักลอบปล่อยน้าเสียลงแม่น้าเจ้าพระยา
ยิ่งไปกว่านั้นบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและอ่าวไทยตอนใน พบว่ามีโลหะหนักเกินค่ากาหนดตาม
หลักเกณฑ์คุณภาพ เนื่องจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยน้าเสียส่วน
ใหญ่มาจากเขตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและระยอง91
ทั้งนี้ มีกฎหมายออกมาเพื่อควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงงานและอาคารบางประเภทและ
บางขนาด ได้แก่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจาก
โรงงาน พ.ศ. 2560 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพของน้ าเสี ย ที่ ป ล่ อ ยออกจากโรงงานอุ ต สาหกรรม และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 เนื่องมาจากคุณภาพน้าในแม่น้าหลายสายของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก
การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนขยาย โดยกาหนดให้ทุ กโรงงานอุตสาหกรรมและ
อาคารขนาดใหญ่จะต้องมีการบาบัดน้าทิ้งอย่างถูกวิธี โดยให้มีค่าโลหะหนักและสารเคมีไม่เกินตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ธุรกิจบริการการบาบัดน้าเสียจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการให้บริการ
ติดตั้งเทคโนโลยีและบริหารจัดการ การบาบัดน้าเสียให้แก่อุตสาหกรรมภาคการผลิตและอาคารในภาค
เศรษฐกิจขนาดใหญ่
ธุรกิจบริการการบาบัดน้าเสีย เป็นธุรกิจสาคัญที่เข้ามามีบทบาทด้านการบริการติดตั้งเครื่องมือ
และเทคโนโลยีกาจัดน้าเสียให้กับอุตสาหกรรมและอาคารบางประเภท บริการให้คาปรึกษา บริหาร
จัดการระบบบาบัดน้าเสีย ติดตั้งเครื่องบาบัดน้าเสียสถานประกอบการที่ต้องการเทคโนโลยีบาบัดน้า
เสียก่อนปล่อยสู่บ่อบาบัดน้าเสียรวมหรือธรรมชาติ ให้บริการแก่ระบบบาบัดน้าเสียรวมของรัฐตามเขต
91

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล ประจาปีพ.ศ. 2559 โดย กรมควบคุมมลพิษ

อุตสาหกรรม โรงงานต่างๆ และอาคารขนาดใหญ่ ระบบบาบัดน้าเสียส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาความรู้และ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจากต่างประเทศสูง เช่น เทคโนโลยีบาบัดน้าเสียเพื่อการหมุนเวียนใช้ภายใน
สถานประกอบการ ซึ่งสามารถลดต้นทุนการใช้น้าภายในโรงงานได้ ยกตัวอย่าง เทคโนโลยีนาโนสาหรับ
การทาน้าให้บริสุทธิ์ (Purification) ของประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยีเมมเบรน กระบวนการบาบัดแบบไร้
อากาศ การใช้ส ารอิน ทรี ย์ ย่ อยสลายทางชีว ภาพ และเทคโนโลยีระบบน้ าเสี ยให้ พลั งงานทดแทน
เป็นต้น
คณะผู้วิจัยจึงเห็นควรว่าจะต้องมีการศึกษาเพื่อการพิจารณาการเปิดเสรีการลงทุนจากธุรกิจที่
มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการบาบัดน้าเสียจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของบริษัทไทย และแก้ไขปัญหา
วิกฤตน้าเน่าเสียของประเทศไทย จึงได้ยกหัวข้อธุรกิจบริการการบาบัดน้าเสียในอุตสาหกรรม เข้ามา
เป็ น หนึ่ ง ในธุ ร กิ จ ที่ ด าเนิ น การศึ ก ษา และพิ จ ารณาความพร้ อ มของธุ ร กิ จ ไทยในการแข่ ง ขั น กั บ
ผู้ ป ระกอบการต่า งชาติห ากมีก ารเปิ ดเสรีใ ห้ แก่ นัก ลงทุ น การศึ กษาในหั ว ข้อ นี้ จึ งมุ่ง เน้น ไปที่ การ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจไทย โดยศึกษาครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่
โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน สภาพการประกอบธุรกิจและความสามารถในการประกอบธุรกิจของ
คนไทย แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ รวมถึงตัวอย่างการกากับดูแลธุรกิจของต่างประเทศ
เพื่อนามาวิเคราะห์ความจาเป็นในการเปิดเสรีการลงทุนให้กับธุรกิจบริการการบาบัดน้าเสีย

10.2 ขอบเขตตลาด
ฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนดให้ธุรกิจด้านการจัดการน้าเสีย
อยู่ในหมวดเลข TSIC 37000 (การจัดการน้าเสีย) ในปี พ.ศ. 2559 แสดงว่ามีบริษัทจดทะเบียนใน
หมวดนี้ 162 ราย มีรายได้รวม 2,162 ล้านบาท คณะผู้วิจัย สังเกตว่า ในจานวนนี้มีบริษัทที่ไม่ได้
ประกอบกิจการบริการบาบัดน้าเสีย หรือบริการบาบัดน้าเสียไม่ได้เป็นกิจกรรมหลักของบริษั ท รวมถึง
ผู้ ป ระกอบการที่ มีร ายได้ สู งเป็ น อัน ดับ แรก คื อ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็ นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่ น
(ประเทศไทย) จากัด บริษัทดังกล่าวประกอบกิจการเตาเผาขยะชุมชนเพื่อผลิตไฟฟ้าและให้บริการ
กาจัดน้าเสียเฉพาะสาหรับน้าเสียที่ได้จากกระบวนการเผาขยะเท่านั้น และ บริษัท วีพี กรีนเทค จากัด
ซึ่งมีรายได้สูงเป็นอันดับที่สอง ประกอบกิจการขนส่งกากอุตสาหกรรมและให้บริการกาจัดน้าเสียที่ได้
จากกระบวนการขนส่งดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงใช้วิธีสืบค้นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้าเสีย จากฐานข้อมูลสมาชิกสภาอุตสาหกรรม92 และนารายชื่อบริษัท
เหล่านั้นมาตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัทแต่ละแห่ง เพื่อยืนยันว่าเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการ
92

การสืบค้นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการบาบัดน้าเสียที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรม สามารถทาได้โดยการสืบค้นจาก
เว็บไซต์ http://ftimember.off.fti.or.th/_layouts/membersearch/ โดยการใช้คีย์เวิร์ด “น้าเสีย”
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จัดการน้าเสียจริง นอกจากนี้แล้ว คณะผู้วิจัยยังได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบกิจการ
น้าเสียที่ดาเนินการบริหารจัดการน้าเสียให้กับสานักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร จากสานักงาน
จัดการคุณภาพน้ า กรุ งเทพมหานครอีกด้ว ยเพื่อมิให้ การวิเคราะห์ ผู้ ประกอบการส าคัญในตลาดนี้
ตกหล่น

10.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
10.3.1 โครงสร้างตลาด
ธุรกิจด้านการบาบัดน้าเสีย สามารถแบ่งกิจกรรมการดาเนิ นธุรกิจโดยกว้างได้เป็น 2 กิจกรรม
หลัก คือ
(1) การก่อสร้างและติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย (water treatment construction) และ
(2) การให้บริการควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย (water treatment operation) ซึ่งมักรวม
บริการซ่อมแซมและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสี ยควบคู่ไป
ด้วย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมประเภทที่ 2 เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมที่อาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและระบบการบาบัดน้าเสียทั้งในเชิงเทคโนโลยี
และวิศวกรรม ในขณะที่กิจกรรมแรก คือ การก่อสร้างและติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียนั้นมักเป็นกิจกรรม
ที่เกี่ยวโยงกับบริษัทก่อสร้าง การศึกษารายชื่อผู้ ประกอบการ พบว่า บางบริษัทเป็นบริษัทก่อสร้าง
อาคาร หรือ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ โดยรายได้จากกิจการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียเป็นกิจกรรมรอง
เช่น บริษัท อิตัล ไทยวิศวกรรม จากัด ที่ประกอบกิ จกรรมหลั กคือการรับเหมาก่อสร้าง และมีการ
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียเป็นกิจกรรมรองแทรกอยู่ในบริการที่ประกอบกิจการ แต่ไม่มีการจาแนก
รายได้ชัดเจนจึงไม่สามารถนามูลค่าตลาดเข้ามาร่วมในการศึกษาได้ เป็นต้น
จากรายชื่อผู้ป ระกอบการในตลาดธุรกิจบริการควบคุมระบบบาบัดน้าเสี ยที่คณะผู้ วิจัยได้
รวบรวมและกลั่นกรองตามวิธี การที่ได้กล่าวมาแล้ว คณะผู้วิจัยได้คัดเลือก 20 บริษัทแรกที่มีรายได้
สูงสุด ซึ่งมีรายได้ 7,475 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2559 (ดูตารางที่ 10.1 ประกอบ)
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ตารางที่ 10.1 ตลาดบริการการบาบัดน้าเสียในอุตสาหกรรม
บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นหลัก
กรรมการต่างชาติ/
(สัดส่วน %)
กรรมการไทยทั้งหมด
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จากัด ไทย 89.7%
บริ ษั ท เอสเอ็ นวี จ ากั ด 72.5% (ส.นภา (ไทย)
1/8
สิงคโปร์ 10.3
92.4% วีโอเลีย (สิงคโปร์) 7.50)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 24.5%
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จากัด
ไทย 100%
นาง เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ 16.67%
0/5
บริษัท โกชู โคซัน จากัด
ไทย 74.6%
นาย อริรุทน์ อิสริยคุณากร 32.5%
1/2
ญี่ปุ่น 25.4%
นาย ฮิซาย่า ทาคาชิม่า 11.5% (ญี่ปุ่น)
บริ ษั ท ยู ทิ ลิ ตี้ บิ สิ เ นส อั ล ลายแอนซ์ ไทย 100%
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จากัด (มหาชน) 60%
0/6
จากัด
บริษัท ลิควิดเพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ไทย 100%
นาย ประพันธ์ อริยเมธี 99.9%
0/3
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
ไทย 100%
นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 14.3%
0/6
บริ ษั ท วี โ อเลี ย วอเตอร์ เทคโนโลยี่ ส์ ไทย 51%
นาย พร้อมยศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 51%
3/0
(ประเทศไทย) จากัด
สิงคโปร์ 49% วี โ อเลี ย วอเตอร์ โซลู ชั่ น ส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ ส์
(48.99%)
บริ ษั ท โกลบอล เอ็ น ไวรอนเมนทอล ไทย 51%
บริษัท ชาติชีวะ จากัด 51%
1/3
เทคโนโลยี จากัด
สิงคโปร์ 48.9% บริษัท ทีอีอี รีซอร์ส จากัด 48.9%
บริ ษั ท เจม เอ็ น ไวรั น เมนทั ล แมเนจ ไทย 100%
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จากัด 52.6%
0/5
เม้นท์ จากัด
การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย 40%
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อานาจกรรมการผู้มี
สิทธิ์ลงนาม
ไทยและต่างชาติ

รายได้รวมปี
พ.ศ.2559
2,602,666,281

ไทย
ไทย

1,243,152,639
899,435,510

ไทย

503,865,421

ไทย

383,871,925

ไทย
ต่างชาติ

283,361,270
252,390,081

ไทยและต่างชาติ

187,610,000

ไทย

181,756,386

บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน %)

ผู้ถือหุ้นหลัก

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จากัด 7.3%
บริษัท เอ็มเค วอเตอร์เทค จากัด
ไทย 51% ญี่ปุ่น นาง มัทนา วิจารณ์ปรีชา 51% นาย มิโนรุ ไซโต้
49%
47% นาย เอจิ โอคาโน่ 2%
บริ ษั ท อี -สแควร์ สิ่ ง แวดล้ อ มและ ไทย 100%
นาย จิรพันธ์ โชติรัตนศักดิ์
วิศวกรรม จากัด
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จากัด ไทย 100%
บริษัท ทีทีดับบลิว จากัด (มหาชน) 68.5%
บริ ษั ท วอเตอร์ ทรี ท เม้ น ท์ สเปเชี ย ล ไทย 100%
นาย นิติพันธุ์ ณ พัทลุง 90%
ลิสต์ จากัด
บริษัท พราวเอเซีย จากัด
ไทย 100%
นาย วิโรจน์ คล่องเวสสะ 76.7%
บริษัท โซลิด อินเตอร์เทค จากัด
ไทย 100%
นางสาว มณฑา เมืองแก้ว 40%
บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จากัด
ไทย 100%
นาง วรรณี ลิทองกุล 45.4%
บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ไทย 100%
น.ส. กาญจน์ณัฐ รัตนศรีบัวทอง 95.82
บริษัท ซึเนอิชิ คัมเทคส์ (ประเทศไทย) ไทย 51% ญี่ปุ่น บริษัท ซึเนอิชิ คัมเทคส์ จากัด 49% (ญี่ปุ่น 100%)
จากัด
49%
บริษัท ซับเวย์ เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จากัด
48% (ไทย 100%)
บริษัท โกลเบิล วอร์เตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ไทย 51%
บริษัท โกลเบิล วอร์เตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด 48%
(ประเทศไทย) จากัด
ฮ่องกง 48%
(ฮ่องกง) นาง ภัททิยา เบลส์มา และอื่นๆ 51%
เบลเยียน 1% (ไทย)
บริษัท เอ็นไวร์ โซลูชั่น จากัด
ไทย 100%
นาง ระวิวรรณ ปิยะศิริศิลป์ 72.75%
ที่มา: ข้อมูลผู้ถือหุ้น จากบริษัท บิซีเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
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กรรมการต่างชาติ/
กรรมการไทยทั้งหมด

อานาจกรรมการผู้มี
สิทธิ์ลงนาม

รายได้รวมปี
พ.ศ.2559

1/1

ไทยและต่างขาติ

172,685,816

0/2

ไทย

155,658,915

0/4
0/1

ไทย
ไทย

139,916,461
90,268,400

0/4
0/2
0/1
0/2
1/1

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ต่างชาติ

81,525,839
78,164,588
68,491,567
62,473,133
33,905,429

1/0

ต่างชาติ

30,103,360

0/3

ไทย

24,582,585

การศึกษาโครงสร้างการถือหุ้นของทั้ง 20 บริษัทพบว่า เป็นนิติบุคคลไทยทุกราย หากแต่มี
บริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 จานวน 5 ราย โดยทั้ง 5 รายดังกล่าวล้วนเป็นบริษัทต่างชาติ
โดยพฤตินัย มีผู้ถือหุ้นข้างมากเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ บริษัท จากัดที่ถือหุ้นโดยบุคคล
ธรรมดาไทยทั้งสิ้น ไม่มีลักษณะการถือหุ้นแบบปิรามิดของผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติแต่อย่างใด แต่หาก
พิจารณาจากสัญชาติของกรรมการข้างมาก และ สัญชาติของกรรมการที่มีสิทธิลงนามผูกพันบริษัท
พบว่า บริษัทเหล่านี้อาจเป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤตินัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) บริษัท วีโอเลีย วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จากัด มีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ถือหุ้นร้อยละ 51 และ บริษัท วิโอเลีย วอเตอร์ โซลูชั่นส์ แอนด์ เทคโนโลยีส์ ซึ่งเป็น
บริ ษัท ที่จ ดทะเบี ย นในสิ ง คโปร์ ถื อหุ้ นอี ก ร้อ ยละ 49 หากแต่ ก รรมการทั้ ง 3 คนเป็ น
ต่ า งชาติ กลุ่ ม วิ โ อเลี ย เป็ น บริ ษั ท สั ญ ชาติ ฝ รั่ ง เศสขนาดใหญ่ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า น
พลังงาน ระบบการประปา และการบาบัดน้าเสียที่มีพนักงานกว่า 1.7 แสนคนทั่วโลก
2) บริษัท โกลเบิล วอร์เตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จากัด มีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ถือหุ้นร้อยละ 51 และ บริษัท โกลเบิล วอร์เตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง สัญชาติเบลเยียนแต่ให้
บริษัทลูกที่จดทะเบียนในฮ่องกงถือหุ้นในประเทศไทยร้อยละ 48 และให้ กรรมการผู้มี
สิทธิลงนามผูกพันบริษัทซึ่งมีคนเดียวเป็นต่างชาติ อนึ่ง บริษัท โกลเบิล วอร์เตอร์ เอ็นจิ
เนียริ่ง มีความเชี่ยวชาญด้านการบาบัดน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีบริษัทลูกใน
อี ก 4 ประเทศนอกเหนื อ จากประเทศไทย ฮ่ อ งกง และเบลเยี ย น ได้ แ ก่ เยอรมนี
เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ และ สหรัฐอเมริกา
3) บริษัท ซึเนอิชิ คัมเทคส์ (ประเทศไทย) จากัด มีนิติบุคคลไทย คือ บริษัท ซับเวย์เอ็ นจิ
เนี ย ริ่ ง แอนด์ ซัพ พลาย จากั ด ถือ หุ้ นร้อ ยละ 48 และ หุ้ น ส่ ว นที่ เป็นบุ คคลธรรมดา
สัญชาติไทยอีกร้อยละ 3 รวมเป็นร้อยละ 51 การตรวจสอบพบว่า บริษัท ซับเวย์เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จากัด มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น ไม่มีผู้ถือ
หุ้นต่างชาติ บริษัท ซึเนอิชิ คัม (ประเทศไทย) จากัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในเมือง
ฮิโรชิม่า และ ฟูกูชิมะ
4) บริษัท เอ็มเค วอเตอร์เทค จากัด มีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 51 และ
บุคคลธรรมดาสัญชาติญี่ปุ่น 2 คนถือหุ้นรวมกันอีกร้อยละ 49 มีกรรมการ 1 คนเป็น
สัญชาติไทย สัญชาติญี่ปุ่น 1 คน ทั้งสองคนมีสิทธิลงนามผูกพันบริษัทเป็นต่างชาติ
และไทยควบคู่กัน บริษัทนี้เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย มิได้เป็นบริษัทลูกของ
บริษัทญี่ปุ่น หากแต่ให้บริการบาบัดน้าเสียแก่โรงงานญี่ปุ่นที่ประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทยเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากเว็บไซต์ที่ เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วน คาดว่าอานาจในการ
ควบคุมบริษัทดังกล่าวอยู่ภายใต้ทุนญี่ปุ่น
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5) บริษัท โกลบอล เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด มีนิติบุคคลไทย คือ บริษัท ชาติ
ชีวะ จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 51 และ บริษัท ทีอีอี รีซอร์ส โจกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในสิ งคโปร์ ถือหุ้ นอีกร้อยละ 49 การตรวจสอบพบว่า คือ บริษัท ชาติชีว ะ
จากัด ถือหุ้น โดยบุ คคลธรรมดาสั ญชาติไทยทั้งสิ้ น ไม่มีผู้ถือหุ้ นต่างชาติ หากแต่
กรรมการที่มีอานาจในการผูกพันบริษัทมีทั้งที่เป็นสัญชาติไทยและต่างชาติ
จากการวิ เ คราะห์ สั ด ส่ ว นการตลาดของผู้ ป ระกอบการที่ ป ระกอบกิ จ การแ บ่ ง ตาม
ผู้ประกอบการไทยและต่างด้าว พบว่าผู้ประกอบการต่างด้าวโดยพฤตินัย 5 บริษัทที่กล่าวมาข้างต้น มี
สัดส่วนการตลาดร่วมกันเพียงร้อยละ 9 เท่านั้น ผู้ประกอบการที่ครองสัดส่วนการตลาดข้างมากเป็น
ผู้ประกอบการไทยโดยนิตินัย 15 ราย มีสัดส่วนการตลาดร่วมกันร้อยละ 91 (ดูรปู ที่ 10.1 ประกอบ)
รูปที่ 10.1 ส่วนแบ่งการตลาดจาแนกตามสัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการไทยและต่างด้าว

ที่มา: ฐานข้อมูลบริษัจดทะเบียนออนไลน์ (Corpus) และรวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

นอกจากนี้แล้ว ในช่วงปี พ.ศ. 2543 - 2561 มีบริษัทต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจบริการ
ด้านการจัดการน้าเสียให้กับโรงงานอุตสาหกรรม (ในที่นี้ไม่รวมบริษัทที่เข้ามาติดตั้งระบบน้าเสียให้กับ
บริษัทในเครือ) ผ่านช่องทางการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้มาตรา 12
แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฯ 1 บริษัท คือ บริษัท โอร์กาโน่ (ประเทศไทย) จากัด
อย่างไรก็ตามบริษัทดังกล่าวไม่ได้อยู่ในรายชื่อบริษัทที่นามาศึกษาเนื่องจากมีรายได้รวมต่ากว่าบริษัท
20 อันดับแรกที่มีรายได้สูงสุด
10.3.2 สภาพการแข่งขัน
ธุรกิจบาบัดน้าเสียภาคอุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวค่อนข้างสูง โดยบริษัทที่มีรายได้สูงสุดคิด
เป็นร้อยละ 35 ของรายได้ของผู้ประกอบการในตลาดธุรกิจบริการการบาบัดน้าเสียในอุตสาหกรรม 20
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อันดับแรกในปี พ.ศ. 2559 คือ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จากัด (GUSCO) ดังที่ปรากฏในตาราง
ที่ 10.2 ด้านล่าง บริษัทดังกล่าวซึ่งมีการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) เป็นหุ้นส่วนในบริ ษัทอยู่ร้อยละ
24.5 ได้รับสัมปทานในการก่อสร้างและควบคุมระบบบาบัดน้าเสียแก่โรงงาน ประมาณ 1,757 โรงงาน
ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. 11 แห่ง ทั่วประเทศเพียงผู้เดียว 93 นอกจากนี้บริษัทยังมีฐาน
ลู ก ค้ า รายใหญ่ อื่ น ๆนอกเหนื อ จากตลาดการนิ ค มอุ ต สาหกรรม เช่ น ระบบควบคุ มน้ า บริ ษั ท
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และ โรงควบคุมคุณภาพน้าช่องนนทรีและโรงควบคุมคุณภาพน้า
จตุจักร ของ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
ตารางที่ 10.2 ส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจบริการการบาบัดน้าเสียในอุตสาหกรรม 20 อันดับแรก
จาแนกตามรายได้ ปี พ.ศ. 2559
ลาดับ
1

รายชื่อ
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จากัด

ส่วนแบ่งการตลาด
35%

2

บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จากัด

17%

3

บริษัท โกชู โคซัน จากัด

12%

4

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด

7%

5

บริษัท ลิควิดเพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

5%

6

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

4%

7

บริษัท วีโอเลีย วอเตอร์ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) จากัด

3%

8

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด

3%

9

บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จากัด

2%

10 เครือ บริษัท เอ็มเค วอเตอร์เทค จากัด
11 บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จากัด

2%

12 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จากัด
13 บริษัท วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ สเปเชียลลิสต์ จากัด

2%

14 บริษัท พราวเอเซีย จากัด
15 บริษัท โซลิด อินเตอร์เทค จากัด

1%

16 บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จากัด
17 บริษัท เว็ทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

1%

2%
1%
1%
1%

93

จานวนโรงงานในเขตการนิคมอุตสาหกรรมที่บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จากัด รวบรวมจากข้อมูลรายชื่อโรงงานในแต่ละเขตการ
นิคมอุตสาหกรรม เว็บไซต์ http://www.ieat.go.th/online-service/industrial-list
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ลาดับ

รายชื่อ
18 บริษัท ซึเนอิชิ คัมเทคส์ (ประเทศไทย) จากัด
19 บริษัท โกลเบิล วอร์เตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
20 บริษัท เอ็นไวร์ โซลูชั่น จากัด

ส่วนแบ่งการตลาด
1%
0%
0%

หมายเหตุ: คณะผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า รายได้ที่นามาคานวณส่วนแบ่งการตลาดอาจรวมถึงรายได้จากการบริการและการจาหน่ายนาเข้า
เทคโนโลยีด้านอื่นๆ เช่น การให้บริการติดตั้งเทคโนโลยี ผลิตน้าใช้ในโรงงาน หรือรายได้จากการเข้าไปบริการจัดการและให้
คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีการจัดการน้า ซึ่งอาจจะรวมหรือไม่รวมถึงน้าเสีย เป็นต้น ขึ้นอยู่กั บการจาแนกประเภทรายได้ในงบ
การเงินของแต่ละบริษัท โดยทั่วไปแล้วบริษัทขนาดใหญ่จะให้บริการด้านการจัดการน้าอย่างครบวงจร ทาให้มีรายได้รวมสูง
ที่มา: ฐานข้อมูลบริษัจดทะเบียนออนไลน์ (Corpus) และรวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

การศึกษาโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัททั้ง 20 แห่ง พบว่า ในจานวนนี้มี 3 บริษัทที่อยู่ในเครือ
บริษัทเดียวกัน คือ เครือบริษัท ส.นภา ได้แก่ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จากัด บริษัท ส.นภา
(ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จากัด ทั้งสามมีสัดส่วนการตลาด
ร่วมกันถึงร้อยละ 55 ตามที่ปรากฏในรูปที่ 10.2 ด้านล่าง จึงอาจกล่าวได้ว่า กลุ่ม ส.นภาเป็น
ผู้ป ระกอบการที่มี “อานาจเหนือตลาด” ตามประกาศของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เรื่อง
หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจเหนือตลาด พ.ศ. 2550 ซึ่งหมายความว่าพฤติกรรม
ทางการค้าของกลุ่มบริษัทเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การกากับที่เข้มกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ
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รูปที่ 10.2 ส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจบริการการบาบัดน้าเสียในอุตสาหกรรม 20 อันดับแรกจาแนก
ตามรายได้ ปี พ.ศ. 2559

ที่มา: ฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ (Corpus) และรวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

10.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
10.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจบริการการบ าบัดน้ าเสีย ในอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีส่ว น
ส าคัญ ในการก่อสร้ าง ติดตั้ง และบริ ห ารจัดการระบบบาบัดน้าเสี ยของโรงงานภาคอุ ตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม การดาเนินธุรกิจด้านการก่อสร้างและการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียอุตสาหกรรม
มิได้เป็นธุรกิจที่มีการกากับดูแลโดยตรง หากแต่มีกฎหมายด้านการจัดการมลภาวะทางน้าที่ปล่อยจาก
โรงงานที่เข้ามาควบคุมระบบการบาบัดน้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม การกากับดูแลด้านมาตรฐาน
การปล่อยน้าเสียอุตสาหกรรม จะมุ่งเป้าไปยังโรงงานที่เป็นผู้ปล่อยน้าเสียหรือก่อมลพิษ ทาให้โรงงาน
ต่างๆ จะต้องเป็นผู้แสวงหาระบบบาบัดน้าเสียและผู้ประกอบการที่สามารถบาบัดน้าเสียจากภาคการ
ผลิตให้มีค่าตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งผู้ประกอบการด้านการจัดการน้าเสียมีหน้าที่ในการ
สรรหาและพัฒนาระบบบาบัดน้าเสียให้กับโรงงานเหล่านั้น
หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งกับ การกากั บดู แลธุ รกิจ บาบั ดน้าเสี ย คื อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุ ต สาหกรรม และกรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 ให้ อ านาจแก่ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม (กรอ.) ในการออก
กฎระเบียบเพื่อควบคุมและป้องกันมลพิษทางน้าจากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการกาหนดมาตรฐานน้า
ทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 ให้อานาจ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ในการตรวจตราการปล่อยน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
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โดยการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน้าที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวให้
อานาจแก่ คพ. ในการติดตามตรวจสอบมลพิษจากโรงงานเท่านั้น หากมีการตรวจพบมลพิษเกิน
มาตรฐานจากโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องดาเนินการรายงานไปยัง กรอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกากับดูแล
หลัก เพื่อดาเนินการตรวจสอบการกระทาผิดและเอาผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
นอกจากนี้แล้ว ยังมีกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานควบคุมระบบบาบัดน้าเสียอีกด้วย คือ
1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กาหนดให้ผู้ปฏิบัติการควบคุมระบบน้าเสียจะต้อง
ฝึกอบรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กาหนดให้
โรงงานที่ผลิตน้าเสียต้องจัดทารายงานสรุประบบการทางานการบาบัดน้าเสียต่อกรมควบคุมมลพิษ
และ
3) พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กาหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเชี่ยวชาญด้านการ
บ าบั ด น้ าเสี ย โดยก าหนดให้ วิ ศ วกรสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ ใบประกอบวิ ช าชี พ จากสภาวิ ศ วกร เป็ น
ผู้ออกแบบและควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย
สรุปได้ว่า ประเทศไทยมีกฎระเบียบในการกาหนดมาตรฐานของน้าเสียที่สามารถปล่อยลงใน
แหล่งน้าสาธารณะ โดยกาหนดให้มีการรายงานการบาบัดน้าเสียและคุณสมบัติของผู้ออกแบบและ
ควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย ในส่วนถัดไปจะเป็นการเจาะลึกจุดแข็งจุดอ่อน และสภาพปัญหาการดาเนิน
ธุรกิจด้านการจัดการน้าเสียต้องเผชิญ
10.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
ธุ ร กิ จ ด้ า นการจั ด การน้ าเสี ย ภาคอุ ต สาหกรรม เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นในการจั ด การ
สาธารณูปโภคทางน้าให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการบังคับตามกฎหมายให้โรงงานอุตสาหกรรม
จะต้องมีการบาบัดน้าเสียดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นขนาดของภาคอุตสาหกรรมจึงมีผลต่อ การขยายตัว
ของขนาดตลาดการจั ดการน้ าเสี ย ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ กาลั ง พัฒ นาซึ่ งทาให้ โ อกาสในการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นไปในทิศทางบวก ประกอบกับรัฐบาลไทยในปัจจุบันมีนโยบาย
ด้านการสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เช่น การสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) เป็นต้น คณะผู้วิจัยเห็นว่า แนวโน้มการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยที่
แสดงถึงจุดแข็งด้านการขยายตัวของมูลค่าตลาดในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาด้านการกากับดูแลการบาบัดน้าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรม เห็นได้จากสภาวะในแม่น้าที่เน่าเสียจากกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้น
การหลีกเลี่ยงการบาบัดน้าเสียส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าการตลาด และเป็นจุดอ่อนในการประกอบ
ธุรกิจด้านการจัดการน้าเสียอุตสาหกรรม จากการสัมภาษณ์ พบว่าการกากับดูแลที่ไม่มีประสิทธิภาพ
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เป็นผลจาก การขาดการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมากที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพน้าเสีย โรงงานบางแห่งพร้อมที่จะเสียค่ าปรับเพื่อปล่อยน้าเสียทิ้ง
โดยไม่มีการบาบัดเพื่อลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ เนื่องจากค่าปรับถูกกว่าต้นทุนในการติดตั้งระบบ
บาบัดน้าเสีย ทั้งนี้ ค่าปรับในการปล่อยน้าเสียโดยไม่ได้รับการบาบัด หากเป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาต
จากกรมโรงงาน จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท94 อย่างไรก็ดี การฝ่าฝืนกฎหมายโรงงาน
เป็นความผิดที่เปรียบเทียบปรับได้ 95 ทาให้ผู้กระทาผิดส่วนมากต้องเสียค่าปรับต่ากว่าอัตราเพดาน
ดังกล่าวมาก จึงเป็นสาเหตุให้โรงงานหลายแห่งหลีกเลี่ยงที่จะติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐานสูง
ซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่าค่าปรับ
อีกหนึ่งจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจในตลาด คือ การขาดการแข่งขันในตลาดบาบัดน้าเสีย
ในโรงงานในเขตการนิ ค มอุ ตสาหกรรม การนิค มอุ ตสาหกรรมซึ่ ง เป็ นรั ฐ วิ ส าหกิจ สั ง กั ดกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ 2 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท ส.นภา จากัด และบริษัท วีโอเลีย วอเตอร์ เทค
โนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อจัดตั้ง บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จากัด (GUSCO) ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2543 ให้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคและระบบบาบัดน้าเสียรวมภายในและพื้นที่
ภายใต้การควบคุมของ กนอ. ทาให้ผู้ประกอบการรายอื่นไม่สามารถให้บริการแก่โรงงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมได้
10.4.3 ศักยภาพของคนไทย
ธุรกิจด้านการจัดการการบาบัดน้าเสียอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยธุรกิจด้านการก่อสร้างระบบ
บาบัดน้าเสีย (construction) และธุรกิจด้านการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสีย (operation) จากการ
สัมภาษณ์พบว่า ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการประกอบกิจการทั้งสองรูปแบบ นอกจากนี้ ตลาดด้าน
การจัดการน้าเสียมีการเปิดกว้างให้แก่ผู้ประกอบการไทยมากกว่าต่างด้าว โดยผู้ประกอบการไทยขนาด
ใหญ่ เช่น บริษัท น.นภา ไฮโดรเท็ค และ ยูทิลิตี้บิสิเนสอัลลายแอนซ์ ไม่เพียงแต่เข้าร่วมแข่งขันในตลาด
จัดการน้าเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรม แต่ยังเข้าไปแข่งขันในตลาดด้านการจัดการน้าเสียชุมชนอีกด้วย โดย
มีหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การจัดการน้าเสีย และ กรุงเทพมหานคร เป็นลูกค้า
อนึ่ง ธุรกิจด้านการจัดการน้าเสียอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีและความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการบาบัดน้าเสียสูง ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสาคัญที่มีผลต่อการบาบัดน้าเสียให้
94

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 45 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ(8) หรือ
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท
95
ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2536 โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน
พ.ศ. 2535 ซึ่งได้บัญญัติ หลักเกณฑ์วิธพี ิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีไว้ว่า บรรดาความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้น
ในกรุงเทพมหานคร ให้ทาการเปรียบเทียบและชาระค่าปรับที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม สาหรับในส่วนภูมิภาคให้ทาการเปรียบเทียบและ
ชาระค่าปรับที่สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่เกิดการกระทาความผิด
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ได้ตามมาตรฐาน ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ อาศัยการนาเข้าเทคโนโลยี เป็นหลัก รวมถึงการซื้อ
แบบและชิ้นส่ วนจากต่างชาติ เพื่ อน ามาผลิ ตระบบเองภายในประเทศ จากประสบการณ์การนาเข้ า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทาให้บางบริษัทเกิดการพัฒนาความรู้ในการออกแบบและผลิตเทคโนโลยีเอง
ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยยังคงมีขีดจากัดในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ เช่น ระบบบาบัด
น้าเสียที่สามารถผลิตน้าใช้ หรือระบบบาบัดน้าเสียเพื่อสร้างพลังงานทดแทน ซึ่งผู้ประกอบการไทยยังไม่
สามารถผลิตและพัฒนาต่อยอดเองได้และยังคงอาศัยการนาเข้าจากต่างประเทศ

10.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
จากการศึกษา บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการจัดการน้าเสียอุตสาหกรรม 20 บริษัทแรกที่มี
รายได้สูงสุดดังข้างต้น พบว่าบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นโดยต่างชาติร้อยละ 49 มีทั้งสิ้น 5 ราย จากการวิเคราะห์
การถือหุ้นและอานาจในการบริหารจัดการ พบว่า ทั้ง 5 ราย เข้าข่ายเป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤตินัย
ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

บริษัท วีโอเลีย วอเตอร์ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) จากัด (ฝรั่งเศส)
บริษัท โกลเบิล วอร์เตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จากัด (เบลเยียน)
บริษัท ซึเนอิชิ คัมเทคส์ (ประเทศไทย) จากัด (ญี่ปุ่น)
บริษัท เอ็มเค วอเตอร์เทค จากัด สัญชาติ (ญี่ปุ่น)
บริษัท โกลบอล เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จากัด (สิงคโปร์)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจด้านการจัดการน้าเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้
เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีความได้เปรียบด้าน เงินทุน เทคโนโลยี และความรู้จากต่างประเทศ
มักจะได้รั บ ความไว้วางใจจากบริษัทข้ามชาติที่มีมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้ อมที่เป็นสากล
ส่วนมากบริษัทเหล่านี้ เข้ามาประกอบธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายเป็นฐานการตลาดที่ชัดเจนคือโรงงานที่มี
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติเนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีความพึง
พอใจที่จะจ่ายในราคาสูงเพื่อให้ได้มาซึ่งการบาบัดน้าเสียที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเข้ามาเป็น
หุ้นส่วน (partner) กับผู้ประกอบการชาวไทยเพื่อวางรากฐานการตลาดก่อนในระยะแรกก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์ในการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเช่นกัน
จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ประกอบการต่างชาติ เช่น วีโอเลีย วอเตอร์ เทคโนโลยี่ส์ เข้ามา
ประกอบธุ ร กิ จ ในประเทศไทยโดยการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ เพื่ อ เข้ า มาเป็ น หุ้ น ส่ ว นกั บ บริ ษั ท ส.นภา ใน
ขณะเดียวกันก็มีฐานการตลาดเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติ นอกจากนี้บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น เช่น ซึเนอิชิ คัม
เทคส์ (ประเทศไทย) และบริษัท เอ็มเค วอเตอร์เทค จากัด เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพื่อ
ให้ บ ริ ก ารแก่โ รงงานญี่ปุ่ น ที่เ ข้ามาตั้ งในประเทศไทย เป็นต้น กล่ า วคื อ ผู้ ประกอบการต่างชาติใ น
อุตสาหกรรมอื่นที่เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยส่งผลทางบวกต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจด้านการ
จัดการน้าเสีย
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ปัจจุบันรัฐบาลไทยมีนโยบายต่างๆ เพื่อเข้ามาสนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
การพัฒนาประเทศ อาธิ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั นออก (EEC) โดยการสนับสนุนและให้
สิทธิพิเศษแก่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ที่เรียกว่า S-Curve เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่
สาคัญ โดยเลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและมีมิติด้านนวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับ ขีด ความสามารถในการแข่ งขั นของประเทศไทยในอนาคต อาทิ อุ ตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อนึ่ง อุตสาหกรรมในเขต EEC จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ทาง
ภาษี เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สามารถ
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนานสูงสุด 15 ปี และที่ไม่ใช่ภาษี เช่น สิทธิ์พิเศษการเช่
ิ
าที่ดิน และ
วีซ่าทางาน 5 ปี เพื่อดึงดูดนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ดังนั้น การเข้ามาประกอบธุรกิจด้าน
การจัดการน้าเสียของผู้ประกอบการต่างด้าวในอนาคตมีแนวโน้มขยายตัวจากการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศด้านการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในภาคอุตสาหกรรม

10.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
ในอดีตประเทศญี่ปุ่น เคยประสบปัญหาสภาวะน้าเสียอย่างรุนแรง ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2513
ภายหลังที่การพัฒ นาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจขยายตัว อย่างรวดเร็ว ในช่ว งเวลาดังกล่ าวมีการ
ร้องเรียนของประชาชนอย่างมากเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้เกิดโรคที่
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เช่น โรคมินามาตะ (Minamata disease) ซึ่งเป็นผลจากการปล่อยน้าเสียที่
มีสารปรอททาให้เกิดโรคทางสมอง
ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาน้าเสีย ที่แพร่หลาย รัฐบาลญี่ปุ่นจึงออกกฎหมาย (Water Pollution
Control Law B.E.1970) ซึ่งกาหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักใน
การกากับดูแลการบาบัดน้าเสีย ภายหลังที่กฎหมายบังคับใช้ ได้มีการเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกัน
มลพิษ เพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของหน่วยงานท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ในการทาหน้าที่ตรวจมลพิษทาง
น้าที่ปล่อยออกจากโรงงาน จาก 300 คนในปี ค.ศ. 1961 เป็น 12,000 คนในปี ค.ศ. 1975 ใน
ระยะแรกโรงงานทุกแห่งในประเทศกว่า 2 แสนแห่ง ถูกตรวจสอบการปล่อยมลพิษอย่างเข้มงวดโดยไม่
มีการสุ่มตรวจ และมีการดาเนินการเพื่อลงโทษและเอาผิดกับโรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ผล
การตรวจสอบดังกล่าวนาไปสู่การดาเนินคดีโรงงาน 6,554 แห่งฐานกระทาผิดภายใต้กฎหมายควบคุม
มลพิษทางน้า และการออกคาสั่งให้มีการปรับปรุงระบบน้าเสียอีก 1,426 โรงงาน ซึ่งการปฏิวัติการ
บริหารจัดการปัญหาน้าเสียครั้งนั้นทาให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถแก้ไขปัญหาสภาวะน้าเน่าเสียอย่างถาวร
นอกจากความพยายามในการแก้ปัญหาของรัฐบาลญี่ปุ่นดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัย
สาคัญที่มีส่วนช่วยให้ประเทศสามารถผ่านพ้นภาวะน้าเสียมาได้ ดังต่อไปนี้
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1) การออกข้อบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมจัดตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกัน
มลพิษ
2) การจัดทาข้อตกลงว่าด้วยการควบคุมมลพิษ (Pollution Control Agreement) ระหว่าง
โรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อกาเนิดน้าเสียกับรัฐบาลท้องถิ่น โรงงานที่เป็นภาคีข้อตกลงดังกล่าวจะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการมลพิษ ซึ่งเข้มงวดมากกว่ามาตรฐานที่กาหนดในกฎหมายเพื่อที่จะ
ยับยั้งการประท้วงของประชาชน
3) การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนด้านการจัดการมลพิษ ซึ่งมีการให้กู้ผ่านกองทุนระยะยาว
สาหรับการกู้เพื่อติดตั้งระบบควบคุมมลพิษภายในโรงงานในอัตราดอกเบี้ยต่า นอกจากนี้ ยังมีการลด
ภาษีเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีควบคุมมลพิษแก่โรงงานผู้ติดตั้ง (fixed asset rate) เพื่อร่วมสนับสนุน
และเพิ่มแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการโรงงานในการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสียมากขึ้น
4) การอุดหนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในการบาบัดน้าเสีย และการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
5) การกาหนดค่าน้าประปา (water tariff) ในอัตราก้าวหน้าซึ่งทาให้มีการประหยัดการใช้น้า
และในขณะเดียวกันเป็นแหล่งรายได้ให้รัฐบาลสามารถชดเชยต้นทุนการอุดหนุนการบาบัด
น้าเสียได้
กล่าวโดยสรุป การสนับสนุนและอุดหนุนด้านเทคโนโลยีการบาบัดน้าเสี ย ควบคู่กับการกากับ
ดูแลการปล่อยน้าเสียอย่างเข้มงวดของรัฐบาลญี่ ปุ่น ส่งผลให้อุตสาหกรรมด้านการจัดการน้าเสียเกิด
การพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ขึ้น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของภาคอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ ไม่
เพียงแต่ประเทศญี่ปุ่นจะสามารถแก้ปัญหาน้าเสียจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศได้แล้ว ยังสามารถ
ส่งเสริมธุรกิจด้านการจัดการทรัพยากรทางน้าให้ยั่งยืน เกิดการลงทุนรวมภายในประเทศและรวมถึง
ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศอีกด้วย
ทั้ง นี้ จากการศึ กษาพบว่ าการก ากั บ ดูแ ลด้า นธุร กิ จการจั ด การน้ าเสี ย ประเทศญี่ปุ่ น ไม่ มี
กฎหมายการกากับดูแลที่แตกต่ างระหว่างคนในชาติกับคนต่างชาติ หากแต่ประเทศญี่ปุ่นมุ่งเน้นการ
กากับดูแลในด้านการบริหารจัดการน้าเสียของโรงงานผู้ผลิตน้าเสีย ซึ่งเป็นการควบคุมให้โรงงานมี
ระบบบาบัดน้าเสียที่มีประสิทธิภาพ และเน้นการควบคุมคุณภาพของธุ รกิจที่เข้ามาจัดการด้านการ
บาบัดน้าเสียทางอ้อมมากกว่าการกากับดูแลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกิจการ

10.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
10.7.1 สรุป
การศึกษาโครงสร้างตลาดธุรกิจบริการการบาบัดน้าเสีย 20 รายที่มีรายได้สูงสุด พบว่ามีบริษัท
ผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่เป็นบริษัทสัญชาติไทย และตลาดมีการกระจุกตัวสูง โดยมีผู้ประกอบการ 3 ราย
ที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกันมีส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ 55 การกระจุกตัวดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจาก
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การผูกขาดในตลาดบริการบาบัดน้าเสียของภาครัฐ คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สาหรับ
การบาบัดน้าเสียจากโรงงานทุกแห่งภายใต้การดูแลของการนิคมอุตสาหกรรม
คณะผู้วิจัยเห็นว่า ธุรกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเช่นการบาบัดน้าเสีย เป็นธุรกิจที่มี
ความส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาสาธารณู ป โภคของประเทศ เป็ น การส่ ง เสริ ม การจั ด การและอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมที่ดี การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสียเพื่อ
ผลิตน้าประปา และระบบบาบัดน้าเสียที่ให้พลังงานทดแทน เป็นต้น ทั้งยัง ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาน้า
เน่าเสียที่ประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อีกด้วย จึงควรมีการทบทวนข้อจากัดเรื่องการถือหุ้น
ของคนต่างด้าวในกิจ การด้านการจั ดการน้าเสี ย และเปิดให้ ต่างชาติส ามารถเข้ามาลงทุน ได้อย่าง
ตรงไปตรงมามากขึ้น เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติเข้ามาทาธุรกิจอย่างเสรีแล้วนั้น จะต้องมีการ
กาหนดเงื่อนไขบางประการ เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติ เข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการรายย่อยของ
ไทย ด้านเงินทุน เทคโนโลยี และความรู้ใหม่ โดยเปิดเสรีเฉพาะธุรกิจการบาบัดน้าเสียที่เข้ามาลงทุนใน
โครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการระบบบาบัดน้าเสียของรัฐโดยอาจมีการกาหนดมูลค่าขั้นต่าของ
โครงการ เป็นต้น
10.7.2 ข้อเสนอแนะ
ตลาดบริการบาบัดน้าเสียประเทศไทยในปั จจุบันอาจไม่จูงใจมากนักเนื่องจากเป็นตลาดที่ มี
ขนาดเล็กจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมจานวนมากยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในการบาบัดน้าเสียของ
ภาครัฐ และการกีดกันผู้ประกอบการต่างชาติในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมี
ข้ อ เสนอให้ มี ม าตรการดั ง ต่ อ ไปนี้ เ พื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการบ าบั ด น้ าเสี ย ของ
ภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1) ทบทวนกฎหมายให้กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบและดาเนินการกับโรงงานที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ปัจจุบัน กรมโรงงานเป็นหน่วยงานเดียวที่มีอานาจเบ็ดเสร็จ ในการเข้ามากากับดูแลการ
ปล่อยมลพิษทางน้าของโรงงานภาคอุตสาหกรรม และในขณะเดียวกันก็เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักใน
การสนับสนุนอุตสาหกรรม แตกต่างจากประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกากับดูแลและออก
กฎระเบียบด้านการจัดการมลพิษในภาพรวมของประเทศ คือ หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่วนด้าน
การตรวจสอบการปล่อยมลพิษของโรงงานทั่วประเทศอยู่ภายใต้การจัดการของหน่วยงานท้องถิ่นของ
แต่ละพื้นที่ซึ่งสังกัดคนละกระทรวงเป็นผู้ดาเนินการ หน่วยงานท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องดาเนินงานตาม
มาตรฐานกากับดูแลของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้ออกวิธีและมาตรฐานการตรวจสอบ
คุณภาพการปล่อยน้าเสีย ดังจะเห็นได้ว่าโครงสร้างการกากับดูแลของประเทศญี่ปุ่นมีสองหน่วยงาน
หลักมีหน้าที่ร่วมกันในการรับผิดชอบ ทาให้เกิดการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอ
ให้มีการศึกษาและทบทวนกฎหมาย โดยให้อานาจแก่กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความ
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เชี่ยวชาญด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ให้มีอานาจในการออกกฎระเบียบ
และกากับดูแลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคโรงงาน และเข้ามากากับดูแลการตรวจสอบมลพิษ
ของกรมโรงงาน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการกากับดูแล ดังเช่น ระบบการกากับดูแลของประเทศญี่ปุ่น
2) สนับสนุนด้านงบประมาณ ในการตรวจสอบมลพิษการปล่อยน้าเสีย การสนับสนุน
งบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งสาคัญที่ภาครัฐควรนาไปพิจารณาเพื่อเพิ่มศักยภาพการกากับดูแล
ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่น ในช่วงแรกที่มีการตรวจสอบการปล่อยน้าเสียของโรงงานทั่วประเทศ มีการ
เพิ่มจานวนงบประมาณและบุคลากรอย่างมากเพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลควรมีมาตรฐานและแผนกลยุทธ์ในการจัดการน้าเสียอุตสาหกรรมที่ชัดเจน
เช่น การตรวจสอบโรงงานทุกโรงงานทั่วประเทศโดยไม่มีการสุ่มตรวจ เป็นต้น
3) ให้การลดหย่อนภาษีสาหรับการติดตั้งเครื่องจักรบาบัดน้าเสีย เพื่อสร้างแรงจูงใจเพิ่มเติม
ให้แก่โรงงานอุตสหากรรมที่สร้างมลพิษในประเทศ อาทิ ลดหย่อนภาษีให้แก่โรงงานที่สามารถนาน้าที่
ได้จากการบาบัดหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ หรือ ดาเนินการในแนวทางของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ให้การลดหย่อน
ภาษีเครื่องจักรและให้มีกองทุนกู้ดอกเบี้ยต่าระยะยาว เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมนาไปลงทุนติดตั้งไม่
เพียงแต่ระบบบาบัดน้าเสีย ยังรวมถึงเครื่องจักรอื่นๆ ที่สามารถลดการปล่อยมลพิษได้
4) เพิ่มโทษสาหรับการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม โทษของการปล่อยมลพิษ
หรือการฝ่าฝืนกฎหมายโรงงานมีอัตราที่ต่ามาก คือ ระวางโทษสูงสุด 200,000 บาท และสามารถปรับ
เปรีย บเทีย บ ซึ่งเป็ นผลให้ โรงงานที่กระทาความผิ ดจ่ายโทษปรับต่ากว่าโทษปรับสู งสุดมาก ทาให้
โรงงานอุตสาหกรรมจานวนมากเพิกเฉยในการติดตั้งเทคโนโลยีบาบัดน้าเสียที่มีประสิทธิภาพบาบัดน้า
ได้ตามที่กฎหมายกาหนด ดังที่ได้กล่ าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น เพื่อเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการ
ลักลอบปล่อยน้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมี
อานาจโดยตรงต้องดาเนินการพิจารณา การเพิ่มโทษปรับสูงสุดและยกเลิกการปรับเปรียบเทียบของ
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
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บทที่ 11 ธุรกิจบริการการกาจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย
11.1 บทนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เห็นได้จากวิถีชีวิ ต
ความเป็นอยู่ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้น และมีการพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคจาก
อุตสาหกรรมต่างๆ สูง การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของ
ผู้บริโภค แต่กระนั้น ผลกระทบที่ขยายตัวตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ซากที่เหลืออยู่จากการผลิต
และการบริโภค หรือ สิ่งที่เรารู้จักในนาม “ขยะ” ไม่ว่าจะเป็นขยะที่เกิดจากภาคครัวเรือน (ขยะมูล
ฝอย) หรือขยะจากภาคอุตสาหกรรม หากไม่ได้รับการจัดการและกาจัดอย่างเหมาะสมแล้วนั้น อาจเป็น
ผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมและกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ ได้มีการออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อ
ควบคุมมลพิษจากขยะครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 ได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน 96 พระราชบัญญัติวัตถุ
อัน ตราย 97 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข 98 และยั ง มี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่น ๆ ที่ อ อกมาเพื่ อ มี
เป้าหมายในการควบคุมการจัดการกาจัดของเสีย ปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การขนส่งของ
เสีย รวมทั้งกากับดูแลผู้บาบัดและกาจัดขยะ
รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษประเทศไทย โดย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 99 แสดงให้เห็นถึง
ปริมาณของขยะมูลฝอยต่อปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2559 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ดูรูป
ประกอบที่ 11.1)
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ตามความในมาตราของพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 มีมาตรฐานและวิธกี ารควบคุมการกาจัดของเสียมลพิษหรือสารปนเปื้อนซึ่ง
เกิดจากกิจการของโรงงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจดทะเบียนใบอนุญาตผู้ประกอบการกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรม ภายใต้
พระราชบัญญัติโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถประกาศกฎกระทรวง ห้ามการปล่อยทิ้งน้าเสียและอากาศเสียจากโรงงานอุต
อุตสาหกรรม แนวทางการมีระบบบาบัดของเสีย
97
ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีการควบคุมผู้ประกอบการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม โดยมีการกาหนด
รายชื่อของเสียและเกณฑ์การขนส่ง
98
ตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535้ มีการควบคุมผู้ประกอบการขนส่ง / ผู้รับจ้างกาจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
และการกาหนดเกณฑ์ควบคุม เหตุเดือดร้อนราคาญของส่วนรวมที่เกิดจากกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สารอันตราย ความสั่นสะเทือน
ฝุ่น ขี้เถ้าพิษ ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด การเก็บรักษา
การเก็บขนและสถานที่กาจัดมูลฝอย การปล่อยน้าทิ้งและอากาศเสีย
99
รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ. ศ. 2559 http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm

รูปที่ 11.1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ล้านตัน)

ที่มา: รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ. ศ. 2559 กรมควบคุมมลพิษ

อนึ่ง ภาพรวมของการจัดการขยะ ประกอบไปด้วย 1.การกาจัดอย่างถูกต้อง 2. การนาขยะไป
คัดแยกเพื่อใช้ประโยชน์ และ 3. การกาจัดอย่างไม่ถูกต้อง
การกาจัดอย่างไม่ถูกต้อง อาทิ การเผากลางแจ้ง (Open Burning) และ เตาเผาที่ไม่มีระบบ
กาจัดมลพิษทางอากาศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2559 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกาจัด
แบบไม่ถูกต้อง อัตราสูงถึงร้อยละ 55 ของปริมาณขยะทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยควรมีการ
ปรับปรุงการจัดการขยะอย่างเร่งด่วน (ดูรูปประกอบที่ 11.2)
รูปที่ 11.2 การจัดการขยะปี พ.ศ. 2551-2559

ที่มา: รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 กรมควบคุมมลพิษ
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สาหรับการจัดการขยะในภาคอุตสาหกรรมนั้น แม้จะมีการแยกขยะอย่างเป็นระบบแล้ว แต่
หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง นอกจากเรื่องกลิ่นแล้ว ยังมีสารเคมีอันตรายและก๊าซพิษที่อาจจะ
รั่วซึมลงดินและแหล่งน้าและเข้าถึงวิถีชีวิตของประชาชนในที่สุด ในปัจจุบัน แม้จะมีกฎหมายควบคุม
การผลิตและการกาจัดกากอุตสาหกรรม แต่ก็ยังมีข่าวการทิ้งกากอุตสาหกรรมลงในแหล่งน้าหรือถมทิ้ ง
กลางแจ้ งออกมาอย่ างต่อเนื่ อง กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่า การกาจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย
ก่อกาเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศมีการลดลงอย่างมีนัยสาคัญ จากรูปประกอบที่ 11.3
สามารถสังเกตได้ว่า ตั้งแต่ปี 2551-2556 ประเทศไทยมีศักยภาพในการกาจัดกากอุตสาหกรรม
อันตราย ประมาณ 2-2.5 ต่อปี ทว่าปริมาณการกาจัดกากอุตสาหกรรมของประเทศไทยดิ่งลงกว่าครึ่ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา
สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดเหตุการลดลงของปริมาณการกาจัดกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย
คือ การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การที่ผู้ประกอบการที่กระทาผิดกฎหมายมีจานวน
เพิ่มขึ้น ในตลาดสะท้อนถึงการกากับ ดูแลที่ห ละหลวมของหน่ว ยงานผู้ กากับดูแล อย่างไรก็ดี กรม
ควบคุมมลพิษชี้ว่า ปัจจัยสาคัญที่เป็นสาเหตุทาให้เกิดการกระทาที่ผิดกฎหมาย คือ การขาดแคลน
สถานที่รับกาจัดกากของเสียอันตรายที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทาให้ผู้ประกอบการบางรายเลือกที่จะไม่
แจ้งข้อมูลปริมาณกากของเสีย เพื่อลักลอบขนถ่ายและทิ้งของเสีย ทาให้เกิดวงจรของผู้รับจ้างกาจัด
กากอุตสาหกรรมผิดกฎหมาย
รูปที่ 11.3 ปริมาณของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นและปริมาณที่ได้รับการกาจัด
ปี พ.ศ. 2551-2559 (ล้านตัน)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ ง “การตรวจสอบและการบ่งชี้ความเป็ นอันตรายของกากของเสียอุตสาหกรรม
http://infofile.pcd.go.th/haz/haz20170120_01.pdf?CFID=1275301&CFTOKEN=72747594 และ รายงานสถานการณ์มลพิษ
ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 โดย กรมควบคุมมลพิษ (ซึ่งใช้ข้อ มูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่
เกิดขึ้น การแจ้งขนส่งออกนอกบริเวณโรงงานไปจัดการ (Manifest) และปริมาณของกากอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการขออนุญาต เพื่อ
การนาเก็บของเสียไว้ในโรงงาน
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ในปี พ.ศ.2559 รัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงปัญหาขยะที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ยกให้ “การกาจัด
ขยะ” เป็ น หนึ่งในวาระแห่งชาติ ที่ต้องดาเนินการแก้ไขเร่งด่ว น ตามแผนโรดแมป (roadmap)
ออกแบบโดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งกาหนดให้มีการเร่งจัดการขยะมูลฝอยสะสมในพื้นที่วิกฤติ รณรงค์
การคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) และสนับสนุนให้กาจัดขยะโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน นอกจากนี้
ยังมีมาตรการจัดการขยะและของเสียอันตรายจากภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรม ตามแผนการจัดการ
กากอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2558-2562 ที่ออกแบบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศและลดปัญหาการลักลอบทิ้งอย่างผิดกฎหมาย
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน 3 ระยะ ได้แก่ 1) การประเมินศักยภาพการกาจัดกากอุตสาหกรรม 2)
การจัดทาแผนผลักดันโรงงานให้ทยอยเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง และ 3)
การพัฒนานิคมจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรแห่งประเทศไทย
จากการขยายตัว ของเศรษฐกิจและปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ทาให้ธุรกิจให้ความสนใจเข้ามา
ให้บริการกาจัดขยะ รวมถึงการสร้างมูลค่าจากขยะ ด้วยเหตุนี้ การพึ่งพาความรู้และเทคโนโลยีที่ก าร
กาจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ (waste disposal technology) เช่น เทคโนโลยีที่ผลิตพลังงานจาก
การกาจัดขยะไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ ภายในโรงงาน เช่นพลังงานไอน้า หรือพลังงานความร้อน ซึ่ง
จะสามารถช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและการกาจัดขยะได้ เช่น บริษัท โดว่า อีโคฯ ประเทศญี่ ปุ่น ที่
ดาเนินกิจการกาจัดขยะครบวงจร และมีการใช้ประโยชน์จากการกาจัดขยะเพื่อกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ได้ ก าลั ง ผลิ ต รวม 4 เมกะวั ต ต์ และยั ง สามารถควบคุ ม การปล่ อ ยก๊ า ซพิ ษ ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ ากว่ า
มาตรฐาน100 ด้วยเหตุนี้ การพึ่งพาเทคโนโลยีที่มีความรุดหน้าและมีสมรรถภาพสูงอาจจะทาให้ป ระเทศ
ไทยสามารถเปลี่ยนจากประเทศที่กาจัดขยะโดยการฝังกลบกลางแจ้ง เข้าสู่ประเทศที่จัดการขยะได้
อย่าง “หมดจด” สามารถแก้วิกฤตปัญหาขยะตกค้าง และส่งเสริมการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี การ
ส่งเสริมธุรกิจด้านการบริการการจัด การขยะและกากอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันใน
ประเทศไทย จะทาให้เพิ่มความหนาแน่นของผู้ประกอบการในตลาดบริการการจัดการขยะ การแข่งขัน
ด้านคุณภาพและราคาจากผู้เล่นในตลาดที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถเข้าถึง
การบริการได้อย่างสะดวก ส่งผลดีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชีวิตของประชาชนในประเทศจากสภาวะ
มลพิษของขยะ จึงเห็นควรที่รัฐจะพิจารณาการสนับสนุนธุรกิจเหล่านั้น ให้ สามารถเข้ามาประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างเสรี
การศึกษาในหัวข้อนี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ผลกระทบในทุกแง่มุมของการเข้ามาลงทุนของ
ต่างชาติ ต่อศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขัน โดยศึกษาครอบคลุ มประเด็นต่างๆ ได้แก่ โครงสร้าง
ตลาดและการแข่งขัน สภาพการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการประกอบธุรกิจของคนไทย
100
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แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ รวมถึงตัวอย่างการกากับดูแลธุรกิจของต่างประเทศ เพื่อนามา
วิเคราะห์ความจาเป็นในการเปิดเสรีการลงทุนให้กับธุรกิจให้บริการการจัดการขยะ

11.2 ขอบเขตการตลาด
ธุรกิจด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจที่ควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยผู้เริ่มต้นธุรกิจจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการตามชนิดของโรงงาน โดยใบอนุญาตประกอบ
กิจการบริการจัดการกากอุตสาหกรรมมีทั้งหมดสามประเภท ออกตามความใน พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 (ดูตารางที่ 11.1)
ตารางที่ 11.1 ประเภทใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม
ประเภท
ใบอนุญาต

ชนิดโรงงาน

ล า ดั บ ที่ โรงงานปรั บ สภาพของ
101
เสียรวม
(Central
Waste
Treatment)

ล า ดั บ ที่ โรงงานประกอบกิ จ การ
105
เกี่ยวกับ การคัดแยกหรือ
ข น ส่ ง เ พื่ อ ฝั ง ก ล บ สิ่ ง
ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้
แล้ว

ล า ดั บ ที่ โรงงานประกอบกิ จ การ
106
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร น า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่
ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจาก
โ ร ง ง า น ม า ผ ลิ ต เ ป็ น
วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ใหม่โดย ผ่านกรรมวิธีทาง
อุตสาหกรรม

ลักษณะกิจการ

จานวนบริษัทที่ถือ
ครองใบอนุญาต
พ.ศ. 2558

โรงงานบาบัดน้าเสียรวม : เป็นการลด/กาจัด/บาบัดมลพิษที่
มีอยู่ในน้าเสียและนากากตะกอนไปกาจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
โรงงานเผาของเสียรวม (เตาเผาเฉพาะ/เตาเผาร่วม) : เป็น
การบาบัดของเสียโดยการใช้ความร้อนเพื่ อทาลายมลพิ ษ
และลดความเป็ น อั น ตรายของสารบางอย่ า งโดยมี ร ะบบ
บาบัดมลพิษอากาศและจัดการเถ้าที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
โรงงานคั ด แยกของเสี ย : และน าของเสี ยที่ ส ามารถใช้
ประโยชน์ได้อีกจะถูกส่งไปยัง โรงงานต่างๆ เพื่อนากลับมา
ใช้ประโยชน์อีก และจัดการส่วนที่เหลือจากการคัดแยกอย่าง
ถูกต้อง
โรงงานฝังกลบของเสีย : การนาของเสียไปฝังกลบ ในหลุม
ฝังกลบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลุมฝังกลบตาม
หลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และหลุมฝังกลบ อย่าง
ปลอดภัย (Secure Landfill)
โรงงานรีไซเคิลของเสีย : การนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่
ใช้ แ ล้ ว หรื อ ของเสี ย จากโรงงานมาผลิ ต เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หรื อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
เช่น ทาเชื้อเพลิงทดแทน (Fuel Substitution) ทาเชื้อเพลิง
ผสม (Fuel Blending) และซ่อม หรือล้างบรรจุภัณฑ์ เป็น
ต้น

141

รวม
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ https://data.go.th

243

1,275

498

1,914

ฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กาหนดให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการจัดการกากอุตสาหกรรมและการรีไซเคิลอยู่ภายใต้รหัส TSIC ที่ 38000 โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มรหัสย่อย คือ 38100 (การเก็บรวบรวมของเสีย) 38200 (การบาบัดและการกาจัดของ
เสีย) และ 38300 (การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่) สามารถจาแนกกลุ่มรหัสได้ตามรูปที่ 11.4
รูปที่ 11.4 การจาแนกนิยามหมวดรหัสฐานข้อมูลจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสาหรับธุรกิจ
บริการจัดการกากอุตสาหกรรมและการรีไซเคิล
38000
การเก็บรวบรวมของเสียการบาบัด
และการกาจัดของเสียการนาของเสีย
กลับมาใช้ใหม่

38100

38200

การเก็บรวบรวมของเสีย

38110, 38120
การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็น
อันตรายและไม่อันตราย

38300

การบาบัดและการกาจัดของเสีย

38210

การนาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

38220

การบาบัดและการกาจัดของเสียที่ไม่
เป็นอันตราย

38211-38219
กาจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดย
การฝังกลบ การเผา และวิธีการทาง
ชีวภาพ

การบาบัดและการกาจัดของเสียที่
เป็นอันตราย

38221-38222
บาบัดและการกาจัดกากสาร
กัมมันตรังสีและของเสียที่เป็น
อันตรายยกเว้นกากสารกัมมันตรังสี

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการศึกษาไปยังตลาดการบาบัดและการกาจัด
ของเสียที่เป็นอันตราย เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาด้านการกาจัดกากอุตสาหกรรม และปัญหา
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมผิดกฎหมาย โดยตลาดที่จะทาการศึกษาอยู่ภายใต้หมวดรหัสฐานข้อมูล
จดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในหมวดการบาบัดและการกาจัดของเสีย โดยมีขั้นตอนการรวบรวม
รายชื่อบริษัทในตลาด ดังต่อไปนี้
1. ค้น หารายชื่อบริษัทผู้ ประกอบกิจการกาจัดกากอุตสาหกรรม จากรหั สฐานข้อมูล จด
ทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหมวด TSIC 38200 การบาบัดและการกาจัดของเสีย ครอบคลุมรหัส
ตั้งแต่หมายเลข 38210-38222
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2. ค้นหารายชื่อผู้กาจัดกากอุตสาหกรรม จากรายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม และกลุ่ม
อุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม101
3. ตรวจสอบประเภทใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบไป
ด้วยรายชื่อบริษัทที่ถือครองใบอนุญาตหมายเลข 101 (ผู้บาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรมโดยการเผา
ทาลาย) 105 (ผู้กาจัดกากอุตสาหกรรมโดยการฝังกลบ) และ 106 (ผู้ประกอบกิจการรีไซเคิล)
จากการศึกษาขอบเขตการศึกษาไปยังตลาดการบาบัดและการกาจัดของเสีย พบว่ามีบริษัทที่
ประกอบกิจการในตลาดการบาบัดและการกาจัดของเสียที่เป็นอันตราย เพียง 9 รายเท่านั้น การศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างในการถือหุ้นจะแสดงในส่วนถัดไป

11.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
11.3.1 โครงสร้างตลาด
ตลาดการบาบัดและการกาจัดของเสียที่เป็นอันตราย
จากการศึกษาพบว่า ตลาดการบาบัดและการกาจัดของเสียที่เป็นอันตราย มีผู้ประกอบกิจการ
ทั้งหมด จานวน 9 ราย โดยมีมูลค่ารายได้รวมในปี พ.ศ.2559 ทั้งสิ้น 5,837 ล้านบาท (ดูตารางที่ 11.2
ประกอบ) แต่ในทางปฏิบัติทั้ง 9 รายมิได้แข่งขันกันโดยตรงทั้งหมด เนื่องจากตลาดบริการกาจัดและ
บาบัดกากอุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายสามารถแบ่งเป็น 3 ตลาดย่อยตามวิธีการในการกาจัดและบาบั ดกาก
อุตสาหกรรม ได้แก่
 ตลาดบริการเผากากอุตสาหกรรมโดยใช้เตาเผาประเภทปูนซีเมนต์ ผู้ประกอบการในตลาด
นี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัทลูกของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ เช่น บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่
เซอร์วิสเซส จากัด บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด
(มหาชน) สามารถเผากากอุตสาหกรรมได้เกือบทุก ชนิด ทั้งอัน ตรายและไม่อันตราย
โรงงานประเภทนี้ถือครองใบอนุญาตโรงงานหมายเลข 101 (เตาเผากากอุตสาหกรรม)
 ตลาดบริการฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย รวมทั้งระบบฝังกลบกากขี้เถ้าจากการเผา
กาจัดขยะอันตราย (Secure Landfill) ผู้ประกอบการในตลาดนี้มีเพียง 3 รายเท่านั้น
ได้ แ ก่ บริ ษั ท เบตเตอร์ เวิ ล ด์ กรี น จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท โปรเฟสชั่ น แนล เวสต์
เทคโนโลยี (1999) จ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท บริ ห ารและพั ฒ นาเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
สิ่ ง แวดล้ อ ม จ ากั ด (มหาชน) ใบอนุ ญ าตหลั ก ในการฝั ง กลบกากอุ ต สาหกรรม คื อ

101

การสืบค้นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และการบริการด้านการบาบัดน้าเสียที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรม สามารถทาได้โดยการสืบค้น
จาก เว็บไซต์ http://ftimember.off.fti.or.th/_layouts/membersearch/ โดยการใช้คีย์เวิร์ด “น้าเสีย”
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ใบอนุญาตหมายเลข 105 อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 บริษัทประกอบกิจการการจัดการขยะอย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยก รีไซเคิล เผาขยะ ฝังกลบ รวมถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
ขยะ ถือครองใบอนุญาตโรงงานทั้งสามหมายเลข คือ 101 105 และ 106 (รีไซเคิลและ
กาจัดขยะครบวงจร)
 ตลาดบริ การเผาของเสี ย อันตรายที่ต้องทาลายในเตาเผาเฉพาะ กฎหมายว่าด้ว ยหลั ก
เกณฑและวิธีการปฏิบั ติเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งปฏิกูลหรือวัส ดุที่ไม ใชแลว กาหนดให้
102

สารเคมี 20 ประเภท ต้องเผาในเตาเผาเฉพาะ ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงบริษัทเดียวที่
สามารถเผากากอุตสาหกรรมอันตรายดังกล่าวได้คือ บริษัท อัคคีปราการ จากัด (มหาชน)
โรงงานประเภทนี้ถือครองใบอนุญาตโรงงานหมายเลข 101 (เตาเผากากอุตสาหกรรม)

102

ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเกีย่ วกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2551
อาศัยอานาจตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ขอ 2 ใหของเสียอันตรายตามบัญชีรายการทายประกาศฉบับนี้ ตองกาจัดโดยวิธีการเผา
ทาลาย ในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสาหรับของเสียอันตราย บริษัท อัคคีปราการ จากัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับสิทธิเข้าบริหารและ
ประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ (“ศูนย์ฯ”) จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นเวลา 20 ปีนับแต่วันลงนามในสัญญา คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 และสิ้นสุดสัญญา วันที่ 10 กุมภาพันธ์
2571 (แบบ 56-1 บริษัท อัคคีปราการ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559)
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ตารางที่ 11.2 ตลาดบริการการกาจัดและบาบัดกากอุตสาหกรรม
บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน %)

ผู้ถือหุ้นหลัก

กรรมการ
ต่างชาติ/ไทย
ทั้งหมด

(สัดส่วน %)

อานาจ
กรรมการผู้มี
สิทธิ์ลงนาม

รายได้รวมปี
พ.ศ.2559

ประกอบกิจการหลัก

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ไทย 30.6% อั ง กฤษ นาย สุ วั ฒ น์ เหลื อ งวิ ริ ย ะ 4.78% 0/9
จากัด (มหาชน) (BWG)
3.7% สวิ ส 2.3% N.C.B.Trust Limited-Norges Bank
อเมริกัน 2%
11 2.7%

ไทย

1,817,727,224 ฝังกลบขยะอันตราย

บ ริ ษั ท เ อ ส ซี ไ อ อี โ ค่ ไทย 100%
เซอร์วิสเซส จากัด (SCIECO)

ไทย

1,260,717,377 เตาเผาปู น ซีเ มนต์ (สามารถเผาขยะ
อันตรายบางประเภท)

บริ ษั ท เวสท์ แมเนจเม้ น ท์ ญี่ปุ่น 100% (มาตรา บริ ษั ท โดวะ อี โ ค่ ซิ ส เต็ ม จ ากั ด 5/0
สยาม จากัด (WMS)
12 (3))
99.99% (ญี่ปุ่น 100%)

ต่างชาติ

928,419,679

เตาเผา(สามารถเผาขยะอันตรายบาง
ประเภท) ฝังกลบขยะไม่อันตราย และ
ผลิตพลังงานไอน้าจากขยะ

บริ ษั ท อิ น ทรี อี โ คไซเคิ ล ไทย 100%
จากัด (INSEE)

บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ น ครหลวง จ ากั ด 0/6
(มหาชน) 99.99%

ไทย

574,469,480

เตาเผาปู น ซีเ มนต์ (สามารถเผาขยะ
อันตรายบางประเภท)

บริ ษั ท อั ค คี ป ราการ จ ากั ด ไทย 100%
(มหาชน) (AKKHIE)

บริ ษั ท เบตเตอร์ เวิ ล ด์ กรี น จ ากั ด 0/9
(มหาชน) 51% (ไทย 63.55% ญี่ปุ่น
2.72%)

ไทย

531,096,607

เตาเผาเฉพาะ (สามารถเผาขยะ
อันตรายได้ทุกประเภท)

บริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวั ต ถุ ก่ อ สร้ า ง 0/3
จากัด 99.99% (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) 99.99%)

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ ไทย 56.2% สิงคโปร์ น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี 17.79% 1/6
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ต่ า งชาติ แ ละ 285,878,665

ฝังกลบขยะอันตราย

บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน %)

ผู้ถือหุ้นหลัก

กรรมการ
ต่างชาติ/ไทย
ทั้งหมด

(สัดส่วน %)

อานาจ
กรรมการผู้มี
สิทธิ์ลงนาม

รายได้รวมปี
พ.ศ.2559

ประกอบกิจการหลัก

เทคโนโลยี (1999) จ ากั ด 7.4 %
(มหาชน) (PROWASTE)

บริษัทUob Kay Hian Private
Limited 7.4% (สิงคโปร์ 100%)

ไทย

บริ ษั ท บริ ห ารและพั ฒ นา ไทย 100%
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จากัด (มหาชน) (GENCO)

กระทรวงอุตสาหกรรม 14.41%

0/10

ไทย

283,136,000

ฝังกลบขยะอันตราย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด ไทย 71.68%
(มหาชน) (TPIPL)
อังกฤษ 1.43%

บริ ษั ท เลี ย วไพรั ต นวิ ส าหกิ จ จ ากั ด 0/16
21.37%

ไทย

34,947,827

เตาเผาปู น ซีเ มนต์ (สามารถเผาขยะ
อันตรายบางประเภท)

ญี่ปุ่น

7,815,332

เตาเผาขยะอุตสาหกรรม(สามารถเผา
ขยะอันตรายบางประเภท)

บริษัทไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม
จากัด 13.75%
บริษัท โอเอ็ม เทคโนส จากัด ญี่ ปุ่ น 100% (มาตรา บริษัท โอโนมิจิ ไคฮัทสึ จากัด 73.2% 2/0
(OMTECNOS)
12 (3))
(ญี่ปุ่น)
ที่มา: ฐานข้อมูลบริษัจดทะเบียนออนไลน์ (Corpus) และรวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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การศึกษาโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในตลาด ทั้งสิ้น 9 ราย ที่พบว่ามีลักษณะการถือหุ้น 3 รูปแบบ
ดังต่อไปนี้
 บริษทั สัญชาติไทยโดยนิตินัยและพฤตินัยทั้งหมด 4 ราย ได้แก่ SCIECO INSEE AKKHIE และ
GENCO
 บริษัทสัญชาติไทยโดยนิตินัยและพฤตินัย แต่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ตาม
กฎหมาย 3 ราย ได้แก่ BWG PROWASTE และ TPIPL การตรวจสอบไม่พบว่าผู้ถือหุ้น
ต่างชาติถือหุ้นหลายระดับชั้นเพื่อควบคุมอานาจการบริหาร
 บริษัทนิติบุคคลต่างด้าว 2 ราย ได้แก่ WMS และ OMTECNOS ทั้งสองบริษัท เข้ามาโดยใช้
สิทธิพิเศษในการถือหุ้นข้างมากจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ตาม
103

พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มาตรา 12 บัญชีสาม
การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการไทยและต่างด้าว พบว่าผู้ประกอบการต่างด้าวโดยนิติ
นัยและพฤตินัย 2 บริษัทที่กล่าวมาข้างต้น มีสัดส่วนการตลาดร่วมกันเพียงร้อยละ 16 เท่านั้น ผู้ประกอบการที่
ครองสัดส่วนการตลาดข้างมากเป็นผู้ประกอบการไทยโดยนิตินัย 7 ราย มีสัดส่วนการตลาดร่วมกันร้อยละ 84
(ดูรูปที่ 11.5 ประกอบ)
รูปที่ 11.5 ส่วนแบ่งการตลาดจาแนกตามสัดส่วนรายได้ของผู้ประกอบการไทยและต่างด้าว

103

ข้อมูลจากฐานข้อมูลการขออนุญาตภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2561
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11.3.2 สภาพการแข่งขัน
ตลาดการบาบัดและการกาจัดของเสียที่เป็นอันตราย มีผู้ประกอบกิจการในตลาดเพียง 9 ราย จาก
การศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการเหล่านี้มีการให้บริการที่แตกต่างกันออกไป สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ให้บริการฝังกลบของเสียที่เป็นอันตราย มีผู้ประกอบการ 3 ราย ดาเนินกิจการฝังกลบกาก
อุตสาหกรรมหรือของเสียอันตราย และมีกิจการครอบคลุมการจัดการขยะอุตสาหกรรมครบวงจร ซึ่ง ในจานวน
นี้มผี ู้ประกอบกิจการทีม่ ีรายได้สูงสุดในตลาด คือ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) (BWG)
(2) ผู้ให้บริการเตาเผาขยะอันตรายบางประเภท มีผู้ประกอบการ 5 ราย ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเผา
ของเสียเพื่อนาไปผลิตปูนซีเมนต์ 3 ราย และเป็นบริษัทที่ไม่ใช้ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่มี ศักยภาพสามารถเผากาก
อุตสาหกรรมได้ 2 บริษัท ซึ่งเป็น บริ ษัทข้ามชาติญี่ปุ่นที่มีบริษัทแม่ประกอบกิจการด้านการจัดการกาก
อุตสาหกรรมและมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัท เวสท์
แมเนจเม้น ท์ สยาม จ ากัด (WMS)104 มีสั ดส่ ว นรายได้ อั นดับ สาม และ บริษัท โอเอ็ ม เทคโนส จากั ด
(OMTECNOS)105 มีสัดส่วนรายได้เป็นอันดับสุดท้าย
(3) ผู้ให้บริการเตาเผาพิเศษที่เผาขยะอันตรายได้ทุกประเภท 1 ราย คือ บริษัท อัคคีปราการ จากัด
(มหาชน) (AKKHIE) มีสัดส่วนรายได้อันดับ 5 ซึ่ง AKKHIE เป็นบริษัทลูกของ BWG (ถือหุ้นร้อยละ 51) ก่อตั้ง
ขึ้นเพื่อประกอบกิจการบริการจัดการเตาเผาขยะอันตราย ให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นเพียงเตาเผา
ขยะอันตรายแห่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถเผาสารเคมีอันตราย 20 ชนิด ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการ
กากอุตสาหกรรม ภายใต้ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (ดูรูปที่ 11.6)
อย่ า งไรก็ ดี เมื่ อ วิ เ คราะห์ จ ากส่ ว นแบ่ ง การตลาดของผู้ ที่ มี ร ายได้ สู ง สุ ด 3 บริ ษั ท แรก พบว่ า
ผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ BWG สัดส่วนการตลาดร้อยละ 32 อันดับสอง
SCIECO (เตาเผาปูนซีเมนต์) ร้อยละ 22 อันดับที่สาม WMS (เตาเผาและผลิตพลังงานไอน้าจากขยะ) คิดเป็น
ร้อยละ 16 คานวณได้ว่าบริษัทสามอันดับแรกที่มีรายได้สูงสุดมีส่วนแบ่งการตลาดร่วมกันถึงร้อยละ 71 ซึ่งไม่
ถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่มี “อานาจเหนือตลาด” ตามประกาศของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เรื่อง
หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอานาจเหนือตลาด พ.ศ. 2550 ซึ่งคือผู้ประกอบการรายเดียวที่มีส่วน
แบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 50 หรือผู้ประกอบการ 3 รายที่มีรายได้สูงสุดมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่าร้อย
ละ 75 (ดูรูปที่ 11.6 ประกอบ)
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บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จากัด (WMS) เป็นบริษัทลูกของบริษัท DOWA ECO-SYSTEM สัญชาติญี่ปุ่น ประกอบกิจการด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมของบริษัทประกอบไปด้วย การรีไซเคิล และการกาจัดกากอุตสาหกรรม เป็นต้น สามารถอ่านต่อได้ที่ https://www.dowaeco.co.jp/en/about/profile.html
105
บริษัท โอเอ็ม เทคโนส จากัด (OMTECNOS) เป็นบริษัทลูกของบริษัท ONOMICHI KAIHATSU สัญชาติญี่ปุ่น ประกอบกิจการด้านการจัดการ
กากอุตสาหกรรมโดยการเผาทาลายทีอ่ ณ
ุ หภูมิตั้งแต่ 800 ~1200 เซลเซียส ในจังหวัด ฮิโรชิมะ สามารถอ่านต่อได้ที่
http://www.onomichikaihatsu.com/business.html
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รูปที่ 11. 6 ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจบริการการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม 9 อันดับแรกจาแนกตาม
รายได้ ปี พ.ศ. 2559

1

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) (BWG)

ส่วนแบ่ง
การตลาด
(ร้อยละ)
32

2

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จากัด (SCIECO)

22

3

บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จากัด (WMS)

16

4

บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด (INSEE)

10

5

บริษัท อัคคีปราการ จากัด (มหาชน) (AKKHIE)

9

6

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (PROWASTE)

5

7

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน) (GENCO)

5

8

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน) (TPIPL)

1

9

บริษัท โอเอ็ม เทคโนส จากัด (OMTECNOS)

0

ลาดับ

รายชื่อ

ที่มา: ฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนออนไลน์ (Corpus) และรวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

11.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
11.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในตลาด พบว่า ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนสูง ทั้งในด้านการลงทุน
ติดตั้งระบบและเครื่องมือหรือเทคโนโลยี รวมไปถึงต้นทุนด้านที่ดินประกอบการก่อสร้างโรงงาน และเงินทุนใน
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การดาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องมีกระบวนการทาประชาพิจารณ์ การจ่ายเงิน
เยียวยาชุมชน นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องมีเงินทุนสารองในการชดเชยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหากยุติ
การดาเนินธุรกิจ เช่น การจ่ายเงินชดเชยการเยียวยาหลุมฝังกลบขยะ หรือการรื้อถอนเตาเผาขยะพิษ ที่จะต้อง
ดาเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากที่สุด รวมถึงต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนบริเวณ
ทีต่ ้องการตั้งโรงงาน
กฎหมายหลักที่ใช้กากับดูแลธุรกิจบริการกาจัดกากอุตสาหกรรมคือ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กาหนดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการกากับดูแล โดย
ผู้ประกอบการที่ให้บริการจัดการกากอุตสาหกรรมต้องขอใบอนุญาตการประกอบกิจการ ดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ซึ่งในการอนุ ญาตนั้นจะพิจารณาระบบการป้องกันมลพิษที่ออกจากโรงงาน แผนผังการติดตั้งและ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร ระบบการจัดการด้านการลดผลกระทบที่ทาให้เกิดความราคาญ รวมไปถึงการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน (EHIA) เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องมีการจัดทา
รายงานประจาปีแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับบาบัด (สก.5) จัดทาบัญชีแสดงการ
รั บ มอบสิ่ ง ปฏิกู ล หรื อ วัส ดุ ที่ไ ม่ ใช้ แ ล้ ว (สก.6) และจั ดท าบัญ ชี แสดงรายการกากอุ ตสาหกรรมที่ เข้ า สู่
กระบวนการบาบัดหรือกาจัดตามแบบบัญชีแสดงรายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ทาการบาบัดหรือ
กาจัด (สก.7)
กล่าวโดยสรุป การดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้านการกาจัดกากอุตสาหกรรมขั้นสุดท้าย ต้อง
ด าเนิ น การตามกฎระเบี ย บของกรมโรงงานตั้ ง แต่ ก ารก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท ไปจนถึ ง การรายงานการก าจั ด กาก
อุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม อาทิ วิธีการกาจัดกากอุตสาหกรรม ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่กาจัด
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่นากากมากาจัด ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยังมีหน้าที่
ตรวจติดตาม และกากับดูแลการปฏิบัติงานของโรงงานเหล่านี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฎหมายกาหนด
ไว้ อีกทั้ง มีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบโรงงานเหล่านั้น
11.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจบริการกาจัดขยะอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันน้อยรายเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้อง
ลงทุนสูง เนื่องจากการกาจัดกากอุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมที่อาจทาให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชน ส่งผลให้มีต้นทุนในการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจสูง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเตาเผา 2 ห้อง ที่
สามารถเผากากอุตสาหกรรมอันตรายได้อย่างหมดจด หรือ การก่อสร้างระบบการฝังกลบของเสียอันตรายเพื่อ
การกาจัดขยะขั้นสุดท้ายที่ต้องการระบบการป้องกันความเสี่ยงสูง เป็นต้น ทั้งนี้ การแข่งขันในตลาดที่จากัด
หมายถึงโอกาสในการทากาไรที่สูง
อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของตลาด คือ ความหละหลวมของการบังคับใช้กฎกติกาในการกาจัดขยะ
อุ ต สาหกรรม ท าให้ มี ก ารลั ก ลอบน าขยะอั น ตรายฝั ง กลบในหลุ ม ฝั ง กลบไม่ อั น ตรายหรื อ การเผากาก
อุตสาหกรรมอันตรายในเตาเผาที่ไม่ได้รับมาตรฐาน เป็นต้น ผู้ประกอบการเหล่านี้ ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการฝัง
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กลบขยะอันตรายมักจะแข่งขันโดยการตัดราคาการกาจัดกากอุตสาหกรรม ส่งผลให้ผู้ประกอบการสุจริตไม่
สามารถแข่งขันราคาจากการลักลอบกาจัด แม้ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีกฎเกณฑ์ควบคุมการกระทา
ดังกล่าว แต่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมได้
รายงานของกรมควบคุ ม มลพิ ษ ระบุ ว่ า ในปี 2559 มี ก ารก าจั ด กากอุ ต สาหกรรมอั น ตราย
ภาคอุตสาหกรรมที่มีการรายงานต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เพียง 40% เท่านั้น นอกจากนี้ จากการ
สัมภาษณ์พบว่า มีผู้กระทาผิดกฎหมายโดยการลักลอบนากากอุตสาหกรรมไปกาจัดอย่างไม่ถูกหลัก โดยบริษัท
เหล่านั้นมักจะถูกร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง หากแต่ปัจจุบันยังดาเนินธุรกิจได้ ซึ่งสะท้อนปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมาย ปัจจัยหลักที่ทาให้เกิดการกระทาผิดกฎหมาย มีดังต่อไปนี้
1. อัตราโทษปรับต่า กรณีกาจัดกากอุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ผู้กระทาผิดต้องได้รับโทษ
ตามความใน พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 50 มีการกาหนดระวางโทษ 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
ยิ่งไปกว่านั้นการฝ่าฝืนกฎหมายโรงงานเป็นความผิดที่เปรียบเทียบปรับได้ นอกจากนี้ภายใต้ มาตรา 65
กาหนดให้การเปรียบเทียบปรับนั้นผู้กระทาผิดจะต้องชาระค่าปรับให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30
วัน ถือว่าเป็นการสิ้นสุดคดี 106 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาการกาจัดกากอุตสาหกรรมแล้วทาให้ผู้ประกอบการ
บางรายเลือกที่จะกระทาผิดและมองว่าการฝ่าฝืนกฎหมายให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า
2. การกากับดูแลที่ไม่มีประสิทธิภาพ กรมโรงงานอุตสาหกรรม คือ หน่วยงานที่มีอานาจเบ็ดเสร็จ ใน
การออกใบอนุญาตก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และในขณะเดียวกัน เป็น
หน่วยงานกากับดูแลและควบคุม โรงงานอุตสาหกรรมในด้านของการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์
เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน การที่หน่วยงานเดียวทาหน้าที่ทั้งด้านการสนับสนุนและ
ตรวจสอบดูแล เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการกากับดูแล จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการรายใหญ่ใน
ตลาด ชี้ให้เห็นว่าโรงงานที่พบการกระทาผิด มักจะถูกเปรียบเทียบปรับในอัตราที่ต่ากว่าโทษปรับสูงสุดมาก
จากนั้นจะถูกระงับการประกอบกิจการและดาเนินการปิดปรับปรุงตามระยะเวลาที่กาหนด สุดท้ายโรงงาน
เหล่านี้มักจะกลับมาทาธุรกิจตามปรกติ และดาเนินกิจกรรมแบบผิดกฎหมายเช่นเดิม ชี้ ให้เห็นถึงช่องโหว่ใน
การบังคับใช้กฎหมายจากการร่วมมือปกปิดและผ่อนผันการกระทาผิดระหว่างผู้กระทาผิดและเจ้าหน้าที่
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ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2536 โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
ซึ่งได้บัญญัติ หลักเกณฑ์วิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีไว้วา่ บรรดาความผิดที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
ให้ทาการเปรียบเทียบและชาระค่าปรับที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม สาหรับในส่วนภูมิภาคให้ทาการเปรียบเทียบและชาระค่าปรับที่สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่เกิดการกระทาความผิด กาหนดระยะเวลา 30 วัน หากมาชาระเกินระยะเวลาจะต้องทาหนังสือร้องทุกข์ถึงพนักงาน
สอบสวน
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กล่าวโดยสรุป ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการในตลาด ณ ปัจจุบัน จะมีจานวนน้อยรายเมื่อเทียบกับจานวน
โรงงานที่ก่อกาเนิดกากอุตสาหกรรม ทาให้มีโอกาสในการดาเนินกิจการสูง อย่างไรก็ดี ในตลาดยังมีผู้กระทาผิด
ลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม ซึ่งทาให้มูลค่าในตลาดสูญหายไปจากการกระทาดังกล่าว
11.4.3 ศักยภาพของคนไทย
การประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการจั ด การกากอุ ต สาหกรรมอั น ตรายเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จึงเกี่ยวข้อ งกับกฎหมายหลายฉบับทาให้ในการดาเนินธุรกิจต้องมีการ
ติดต่อและประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดทาให้ธุรกิจไทยได้เปรียบธุรกิจต่างชาติ
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการจัดการกากอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและความรู้ด้านการจัดการกาก
อุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนซึ่งประเทศไทยยังไม่ส ามารถคิดค้นและผลิ ต
นวัตกรรมในด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเองได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ประกอบการไทยบางรายจึง
มีผู้ ถื อหุ้ น ที่ เป็ น ต่ างชาติ เนื่ องจากต้ องพึ่ งพาความรู้ ความเชี่ ยวชาญเกี่ยวกับ เทคโนโลยีใ นการกาจัด กาก
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย

11.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ ด้า นการจั ด การกากอุ ตสาหกรรมในประเทศไทย มีผู้ ป ระกอบกิ จ การที่ เ ข้า ข่ า ยผู้
ประกอบกิจการกาจัดกากอุตสาหกรรมขั้นสุดท้าย ทั้ง สิ้นเพียง 9 บริษัท ประกอบไปด้วย 2 บริษัทข้ามชาติ
จากประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในนั้นคือ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จากัด (WMS) ซึ่งอยู่ในเครือบริษัท โดวะ
บริษัทด้านการจัดการทางสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น มีมูลค่าตลาดสูงเป็นอันดับสามของตลาด จาก
การสัมภาษณ์ WMS ระบุว่า บริษัทจะมุ่งเน้นไปยังตลาดบริษัทขนาดใหญ่ระดับสากล ส่วนใหญ่เ ป็นบริษัทข้าม
ชาติสัญชาติญี่ปุ่น บริษัทข้ามชาติอื่นๆ และบริษัทไทยที่มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล กล่าว
ได้ว่า การขยายตัว ของภาคอุตสาหกรรมและการดึงดูดผู้ ประกอบการต่างชาติในการเข้ามาตั้งโรงงานใน
ประเทศไทยล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมและเป็นผลบวกต่อ
แนวโน้มการเข้ามาของบริษัทข้ามชาติ
จากการศึกษาพบว่า แนวโน้มในการเข้ามาประกอบธุรกิจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยอยู่ในเกณฑ์บวก ด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการ ประการแรก กระแสด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองสุขภาพ
ของประชาชนจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกกาลังให้ความสาคัญกับธุรกิจที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแพร่หลาย ธุรกิจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สาคัญต่อ
การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ทาให้เกิดการพัฒนาธุรกิจด้ านการจัดการ
กากอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย จากการสัมภาษณ์ พบว่าแนวโน้มในการเข้ามาในประเทศไทยของธุรกิจ
ประเภทนี้อยู่ในเกณฑ์บวก โดยบริษัทข้ามชาติที่ประกอบกิจการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมครบวงจรแห่งหนึ่ง
ให้ข้อมูลว่า บริษัทแม่ในเครือมีความสนใจ และมีแนวโน้มในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้านการจัดการ
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กากอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในช่ว งพิจ ารณาความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ หากมีการเปิดเสรีให้ แก่นักลงทุน
ต่างชาติแล้วนั้น อาจเพิ่มแนวโน้มในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
ประการที่ ส อง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ รั ฐ บาลของประเทศไทยต้ อ งการขยายระบบ
เศรษฐกิจเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศ ทาให้มีนโยบายและการพัฒนาโครงการต่างๆ มากมายที่จะช่วย
ส่ งเสริ ม การขยายตัว ของภาคอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒ นาโครงการพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) โดยการสนับสนุนและให้สิทธิพิเศษแก่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เรียกว่า 10 S-Curve
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญ โดยเลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ
และมีมิติด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต ส่งเสริมการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นสิ่งกระตุ้นการเข้ามาลงทุ นในธุรกิจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม
มากขึ้น
ประการที่สาม รัฐบาลไทยมีการผลักดันการกาจัดกากอุตสาหกรรม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยยัง
ไม่สามารถกาจัดกากอุตสาหกรรมได้อย่างหมดจด อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน รัฐบาลไทยเริ่มให้ความสาคัญกับการ
ก าจั ด กากของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต มากขึ้ น โดยในปี พ.ศ. 2557 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่กากับดูแลการจัดการกากอุตสาหกรรม ได้ออกแผนการจัดการ
กากอุตสาหกรรมระยะ 5 ปีขึ้น มีสาระสาคัญที่จะแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและส่งเสริมการ
จัดการที่ดีในอนาคต
กล่าวโดยสรุป จากแนวโน้มของธุรกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ส่งเสริมการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพจะสร้างมูลค่าการตลาดการกาจัดกากอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในตลาดที่มีอยู่ น้อยราย
รวมถึงการดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาในตลาดมากขึ้น ส่งผลบวกต่อแนวโน้มการ
เข้ามาลงทุนในตลาดของผู้ประกอบการข้ามชาติในอนาคต

11.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่สามารถจัดการขยะอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนามาซึ่งการศึกษา
วิธีการกากับดูแลธุรกิจการกาจัดขยะอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกามีบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการด้าน
การบาบัดและกาจัดขยะ ประมาณ 1,398 ใบอนุญาต มีมูลค่าตลาดต่อปีโดยประมาณการถึง 17 หมื่นล้านดอล
ล่าร์สหรัฐ อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าตลาดต่อปีประมาณร้อยละ 2 จากผลการศึกษาล่าสุดของสานักงาน
ปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ หรือ United States Environmental Protection Agency (EPA) ชี้ว่าปริมาณ
ขยะอันตรายและปริมาณที่สามารถกาจัดได้ภายในสหรัฐอเมริกา 107 พบว่าในปี ค.ศ. 2011 มีปริมาณขยะ
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อันตรายที่เกิดขึ้นในประเทศประมาณ 28 ล้านตัน และสามารถกาจัดได้ 24 ล้านตัน หรือร้อยละ 85.7 ของ
ขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยส่วนที่เหลือมีการ นากลับมาใช้ใหม่ 1.4 ล้านตัน นาไปแปลงเป็นพลังงาน 1.5 ล้าน
ตัน และบาบัด 2.4 ล้านตัน และอยู่ระหว่างการเก็บรักษาภายในโรงงาน 0.4 ล้านตัน
จากการศึกษาการกากับดูแลด้านธุรกิจการกาจัดกากอุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายในสหรัฐอเมริกา พบว่า
ไม่มีกฎหมายการกากับดูแลที่แตกต่างระหว่างคนในชาติกับคนต่างชาติ หากแต่มีการมุ่งเน้นการกากับดูแลใน
ด้า นการบริ ห ารจั ด การกากอุต สาหกรรมของทุ กฝ่ า ยที่ เ กี่ย วข้ อ งทั้ ง ผู้ ก่ อ กาเนิ ด ผู้ ข นส่ ง และผู้ กาจั ดกาก
อุตสาหกรรม เช่นเดียวกันกับประเทศไทย โดยกฎหมายหลักที่มีอานาจในการกากับดูแลคือ กฎหมายว่าด้วย
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร หรือ Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) กฎหมาย
กาหนดให้ผู้ที่ประกอบกิจการด้านการกาจัดกากอุตสาหกรรมหรือขยะอันตรายทุกขนาดและประเภทจะต้ อง
ได้รับใบอนุญาต RCRA เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจจะต้องสามารถยืนยันมาตรฐาน
ด้านการบาบัดและกาจัดขยะอันตราย และแผนการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง ระบบด้านการรักษาความปลอดภัย
แผนฉุกเฉินหากเกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยโรงงาน มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และมีการฝึกปฏิบัติพนักงานใน
การรับมือกับขยะอันตราย เป็นต้น
กฎหมายกาหนดให้ EPA สามารถมอบอานาจให้แก่รัฐบาลของแต่ละรัฐในการออกใบอนุญาต โดยการ
มอบอานาจนั้นจะต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาใบอนุญาตของรัฐบาลท้องถิ่น ว่ามีข้อขัดแย้งกับ
เกณฑ์ที่รัฐบาลกลางกาหนดขึ้ นหรือไม่ ภายหลังที่ได้รับอานาจในการบริหารจัดการขยะอันตรายแล้วรัฐบาล
ท้องถิ่นจะมีอานาจในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอันตรายในรัฐของ
ตนได้ โดยมีขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ดังต่อไปนี้108
1)
2)
3)
4)
5)

การประชุมการมีส่วนร่วมสาธารณะก่อนการขอใบอนุญาต (pre-application meeting)
การยื่นขอใบอนุญาตสาหรับผู้รับกาจัดขยะอันตราย
หน่วยงานผู้รับเรื่องร้องขอทบทวนข้อร้องขอ
ผู้ร้องขอแก้ไขข้อมูล ปรับปรุงแผนการดาเนินงาน หากไม่ผ่านเกณฑ์การให้อนุญาต
หน่วยงานผู้รับคาร้องร่างใบอนุญาตและเหตุผลในการออกใบอนุญาตเพื่อขั้นตอนการตรวจสอบ
ของประชาชน
6) หน่ วยงานผู้ รั บคาร้ องตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ายในการออกหรือปฏิเสธใบอนุญาตแก่ผู้ รับกาจัดขยะ
อันตราย
บทลงโทษของผู้กระทาผิดจาแนกตามลักษณะของการกระทาผิด 8 ประเภท มีโทษสูงสุด จาคุก 15 ปี
และปรับไม่เกิน 7,500,000 บาท ในกรณีของบุคคลธรรมดา หรือปรับไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อวัน ในกรณี
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ของนิติบุคคล หากดาเนินกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น โดยทราบว่าการกระทานั้นจะกระทบต่อชีวิตของ
ผู้อื่น (ดูตารางที่ 11.3)
ตารางที่ 11.3 บทลงโทษผู้กระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร (RCRA) แห่ง
สหรัฐอเมริกา
พฤติกรรมกระทาความผิดตามกฎหมาย

บทลงโทษ

ครอบครอง บาบั ด และก าจัด ขยะอันตรายโดย จาคุกสูงสุด 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อวัน
ไม่ได้รับใบอนุญาต
ครอบครอง บาบั ด และก าจัด ขยะอันตรายโดย จาคุกสูงสุด 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อวัน
ละเมิดขอบเขตใบอนุญาต
ขนส่งขยะอั นตรายโดยไม่มีก ารสาแดงก่ อนการ จาคุกสูงสุด 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อวัน
ขนส่ง
ขนส่ งขยะอั นตราย ไปยังโรงงานหรื อ สถานที่ ที่ จาคุกสูงสุด 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อวัน
ไม่ได้ครอบครองใบอนุญาตกาจัดขยะอันตราย
สาแดงข้อมูลเท็จในเอกสารประกอบการสาแดง จาคุกสูงสุด 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อวัน
ข้อมูลการกาจัดขยะอันตราย
เปลี่ ย นแปลง ท าลาย หรื อ ปกปิ ด ข้ อ มู ล เช่ น จาคุกสูงสุด 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อวัน
ประวัติการกาจัดหรือปริมาณขยะอันตราย
ดาเนินกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น โดยทราบ จาคุก 15 ปี และ/หรือ ปรับไม่เกิน 7,500,000 บาท ใน
ว่าการกระทานั้นจะกระทบต่อชีวิตของผู้อื่น
กรณีของบุคคลธรรมดา หรือ ปรับไม่เกิน 30,000,000
บาท ต่อวันในกรณีของนิติบุคคล
ส่งออกขยะอันตรายผิดกฎหมาย

จาคุกสูงสุด 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อวัน

หมายเหตุ: ค่าปรับเป็นบาท คิดตามอัตรา 1 ดอลล่าร์สหรัฐฯเท่ากับ 30 บาท
ที่มา: สานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ (EPA) https://www.epa.gov/enforcement/criminal-provisions-resource-conservation-andrecovery-act-rcra

หากเปรีย บเทียบกับ ประเทศไทยพบว่า สหรัฐอเมริกามีการใช้เครื่องมือทางกฎหมายและการวาง
ระบบการกากับดูแลการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างออกไป ประการแรก คือ การให้อานาจ
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ออกกฎระเบียบและกากับดูแลสูงสุด ในขณะที่
ประเทศไทยให้ อานาจแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการจัดการอุตสาหกรรมในการ
รับผิดชอบ ซึ่งอาจทาให้การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่สามารถทาได้อย่างแท้จริง
ประการที่สอง การมอบอานาจด้านการติดตามตรวจสอบแก่หน่วยงานท้องถิ่น หรือ หน่วยงานที่ 3
(third-party) ทาให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบและกากับดูแล อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า พ.ร.บ. สงเสริม
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และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ให้อานาจแก่กรมควบคุมมลพิษในการเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้าที่
ปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม หากแต่ กฎหมายดังกล่าวไม่ได้ให้อานาจในการเอาผิดกับผู้ที่กระทาผิด
โดยตรง โดยกรมควบคุมมลพิษมีเพียงอานาจในการรายงานผลการตรวจสอบให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมใน
การดาเนินการตรวจสอบและลงโทษต่อไป
สิ่ งที่ แตกต่า งจากประเทศไทยอย่ า งเห็ นได้ ชัด ประการสุ ด ท้าย คื อ บทลงโทษของการกระท าผิ ด
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร มีโทษปรับสูงและมีความละเอียดครอบคลุมตั้งแต่การกาจัด
ขยะอันตรายโดยไม่มีใบอนุญาต ไปจนถึงผู้ลักลอบส่งออกขยะอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่เกรงกลัวที่จะกระทาความผิดเนื่องจากไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจหากได้รับโทษปรับหรือระงับใบอนุญาต
ส่งผลให้กฎหมายที่บังคับใช้ในสหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้สูง

11.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
11.7.1 สรุป
ตลาดการบาบัดและการกาจัดของเสียที่เป็นอันตรายในประเทศไทยพบว่า มีผู้แข่งขันในตลาดเพียง 9
รายเท่านั้น เป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย 7 ราย และต่างชาติ (สัญชาติญี่ปุ่น) 2 ราย ผู้ประกอบการไทยมี
ความได้เปรียบมากกว่าผู้ประกอบการต่างชาติ เนื่องจากการประกอบธุรกิจในตลาดจาเป็นต้องมีการติดต่อกับ
ราชการไทยสูง โดยบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดมีสัญชาติไทย อย่างไรก็ตาม ตลาดนี้ยังคงประสบปัญหา
ด้านการกากับดูแลผู้ลักลอบทิ้งขยะผิดกฎหมาย ทาให้มูลค่าตลาดสูญหาย ส่งผลต่อการดึงดูดผู้ประกอบการ
ใหม่ทั้งไทยและต่างชาติให้เข้ามาประกอบธุรกิจในตลาด
คณะผู้วิจัยเห็นว่า ธุรกิจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจที่มีความสาคัญต่อการส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในประเทศ การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ที่สามารถบาบัด กาจัด และ
การนาของเสียมารีไซเคิลเพื่อนากลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อีกด้วย จึงควรมีการ
ทบทวนข้อจากัดเรื่องการถือหุ้นของคนต่างด้าวในกิจการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม เปิดให้ต่างชาติ
สามารถเข้ามาลงทุน ได้อย่ างตรงไปตรงมามากขึ้น เพื่อส่ งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ ความ
เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี จะต้องมีการดาเนินการควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงด้านการกากับดูแลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในการตรวจสอบการจัดการกากอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทข้าม
ชาติเ ข้ามาประกอบธุร กิ จ กาจั ดขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ไ ด้มาตรฐานจากความหละหลวมของการบัง คับ ใช้
กฎหมายและเพื่อที่จะขยายขนาดของตลาดบริการกาจัดขยะอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยในการดึงดูดผู้ประกอบการ
ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ
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11.7.2 ข้อเสนอแนะ
หากจะมีการเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาดาเนินกิจการในประเทศไทย ควรมีการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ด้านการจั ดการกากอุตสาหกรรมที่ กาลั งเป็ นปัญหาอยู่ ณ ปัจ จุบัน ควบคู่ไปด้ว ย ประเทศไทยควรมีการ
ดาเนินการปรับปรุงการกากับดูแลดังต่อไปนี้
ประการแรก คือ ทบทวนกฎหมายให้กรมควบคุมมลพิษ ออกกฎระเบียบ ในการตรวจสอบและ
ดาเนินการกับโรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ในปัจจุบัน การกากับดูแลและควบคุมมลพิษของโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้นมีเพียงกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) หน่วยงานเดียวที่มีอานาจเบ็ดเสร็จ ซึ่ง
ในขณะเดียวกัน ก็ เป็ นหน่ วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนอุตสาหกรรม แตกต่างจากสหรัฐ อเมริกาที่
หน่วยงานหลักผู้ออกกฎและกากับดูแล คือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยตรง หรือ
สานักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ (EPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของ
ประเทศ มีอานาจในการออกกฎระเบียบกลางครอบคลุมการจัดการขยะอุตสาหกรรม เช่น ออกระเบียบการ
ตรวจสอบการกาจัดขยะ กาหนดขั้นตอนวิธีการกาจัดขยะ และลงโทษผู้ที่กระทาผิดกฎหมาย นอกจากนี้ เพื่อ
การกากับดูแลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ EPA จะกระจายความรับผิดชอบในการตรวจสอบการกาจัดขยะของ
โรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานโดยยึดตามกฎระเบียบที่กาหนด
ขึ้น ทาให้การตรวจสอบและกากับดูแลการกาจัดขยะของโรงงานเกิดการถ่วงดุลอานาจระหว่าง 2 หน่วยงาน
คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการศึกษาและทบทวนกฎหมาย โดยให้อานาจแก่กรมควบคุมมลพิษ สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ให้เป็นผู้ที่เข้ามาถ่วงดุลอานาจในการกากับดูแลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
โรงงาน มีอานาจในการลงโทษผู้กระทาผิดโดยตรง และเข้ามาเป็นผู้กากับดูแลการตรวจสอบการกาจัดขยะของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังเช่นระบบการกากับดูแลของสหรัฐอเมริกา
ประการที่ สอง เพิ่ มโทษปรั บ และยกเลิ กการเปรี ย บเที ยบปรั บ โทษปรั บของผู้ ลั กลอบกระท า
ความผิดต่อกฎหมายโรงงาน ปัจจุบันโทษสูงสุดของการกระทาผิดกฎหมายโรงงานคือ จาคุก 2 ปี และปรับไม่
เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ กฎหมายโรงงานยังถือว่าเป็นกฎหมายที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ โดยไม่
จาเป็นต้องขึ้นศาล ทาให้โทษปรับตามความเป็นจริง ต่ากว่าโทษปรับสูงสุดมาก โดยบางกรณีชาระเปรียบเทียบ
ปรับด้วยจานวนเงินเพียงหลักหมื่น เป็นเหตุให้มีผู้ลักลอบทิ้งของเสียเนื่องจากคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า
คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอให้ เพิ่มอัตราโทษปรับตาม พ.ร.บ. โรงงานฯ และยกเลิกการเปรียบเทียบปรั บ และเพิ่ม
อัตราการปรับเป็นรายวันดังเช่นในกรณีของสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะสร้างภาระต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการกระทาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมควรมีโทษปรับ
รายวันที่สูงมาก
นอกจากนี้ ควรมีมาตรการการสร้างมาตรฐานที่ เด็ดขาดในกระบวนการเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานที่
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทาผิดซ้าซาก เช่น กาหนดว่าผู้ที่กระทาผิดกฎหมาย
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หรือผู้ที่ถูกประกาศให้ยุติการปฏิบัติงานของโรงงานเกิน 2 ครั้ง จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น กระบวนการ
เอาผิ ด ที่ มี ม าตรฐานรั ด กุ ม และเด็ ด ขาดจะเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะท าให้ ก ฎหมายสามารถบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ประการสุดท้าย ควรมีการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน กฎหมายกาหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการ
ขยะอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ก่อกาเนิด ผู้รับขนส่ง และผู้รับกาจัดขยะอันตรายต้ องรายงานปริมาณ
ขยะที่ต้องกาจัด ปริมาณขยะที่ได้นาไปกาจัด และรายละเอียดของผู้ให้บริการที่รับขยะไปกาจัด เป็นต้น ดังนั้น
เพื่อความโปร่งใสในการติดตามการทางานของหน่วยงานกากับดูแล คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้ กรอ. ควรมีการ
เปิดเผยสถิติป ริมาณขยะอุตสาหกรรมที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิต ปริมาณขยะที่กาจัดได้จากแบบฟอร์มที่
โรงงานและผู้ประกอบการบริการกาจัดขยะต้องรายงาน และ ปริมาณขยะตกค้างซึ่งสามารถคานวณได้จาก
ส่วนต่างของปริมาณขยะที่โรงงานผลิตและปริมาณที่สามารถกาจัดได้ เพื่อที่ส าธารณชนสามารถรับทราบ
ปริมาณขยะที่เป็นอันตรายและปริมาณการกาจัด ดังเช่น การเปิดเผยข้อมูลสถิติของสหรัฐอเมริกา รวมถึงแสดง
ข้อมูลรายชื่อโรงงานที่ถูกร้องเรียนการกาจัดขยะผิดกฎหมาย โรงงานที่ไม่แสดงการกาจัดกากอุตสาหกรรม
และโรงงานที่ถูกระงับใบอนุญาต เป็นต้น
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บทที่ 12 ธุรกิจบริการซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
ขนส่งทางน้า
12.1 บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาว มีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล
มากถึง 23 จังหวัด จึงทาให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือมีความสาคัญกับประเทศอย่างมาก
เนื่องจากการขนส่งทางน้ามีต้นทุนค่อนข้างต่าเพราะสามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณที่สูงทาให้การ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยใช้ช่องทางการขนส่งทางน้าหรือการขนส่งทางทะเลเป็นหลัก จาก
สถิติการคมนาคมของกระทรวงคมนาคม พบว่า มูลค่าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศร้อยละกว่า 70
เป็นการขนส่งสินค้าโดยใช้ช่องทางเรือเป็นหลัก (รูปที่ 12.1) ในขณะที่การขนส่งทางน้าภายในประเทศ
ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 15.2 ของมูลค่าของการขนส่งสินค้าภายในประเทศ251

มูลค่าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (บาท)

รูปที่ 12.1 มูลค่าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
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สินค้าขาเข้า

660,408
622,323

2,918 228

สินค้าขาออก

ที่มา: สถิติคมนาคม กระทรวงคมนาคม ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://www.news.mot.go.th/motc/portal/graph/np/index2.asp
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วิทยา ยาม่วง. (กันยายน 2559). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย. กระทรวงคมนาคม.

อนึ่ง จากข้อมูลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 เรือสินค้าที่ใช้ในการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านเข้า -ออกท่าเรือสาคัญของไทยมากถึง 15,000 เที่ยว โดยเฉพาะใน
เขตท่าเรือแหลมฉบังมีจานวนเรือสินค้าเข้าออกมากถึงร้อยละ 75 ของเที่ยวเรือขนส่งสินค้าทั้งหมด252
ดังนั้นอุตสาหกรรมต่อและซ่อมบารุงเรือจึงถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญต่อการค้าและเศรษฐกิจ
ของประเทศ
การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการศึกษาโครงสร้างตลาดของธุรกิจบริการการซ่อมบารุงเรือ แต่
เนื่องจากผู้ประกอบการอู่ซ่อมเรือหลายรายมีธุรกิจบริการต่อเรือด้วย การวิจัยจึงรวมธุรกิจบริการต่อ
เรือเข้ามาด้วย

12.2 ขอบเขตตลาด
อุตสาหกรรมต่อและซ่อมบารุงเรือแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ งานต่อเรือใหม่และงาน
ซ่อมเรือเก่า ทั้งนี้ งานต่อเรื อใหม่ จะเริ่ มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ได้แก่ การออกแบบและการ
คานวณ การทดลองเรือจาลองในถังน้า การทดสอบจากโมเดลของเรือที่ได้จากสถาบันออกแบบที่
เชื่อถือได้ การออกแบบโครงสร้างของเรือ การออกแบบส่วนประกอบของเรือ เพลาใบจักรเครื่องจักร
และกลจักรเรือต่างๆ การออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนระบบสื่อสาร ดาวเทียม
และอื่นๆ ตามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน เมื่อทาการออกแบบและคานวณพร้อมทั้ง
ทดลองลากเรือในถังน้าทดสอบจนได้ผลเป็นที่พอใจแล้ว จึงนาแบบดังกล่าวมาทาการออกแบบเพื่อ
การผลิตหรือต่อเรือต่อไป อู่เรือที่ไม่มีขีดความสามารถในการออกแบบและคานวณ สามารถซื้อแบบ
จากบริษัทผู้ออกแบบอืน่ หรืออู่เรืออื่นมาขยายหรือปรับปรุงแบบให้ตรงตามความต้องการของตน และ
ต้องเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางทะเล (International Convention for Safety
of Life at Sea, SOLAS)
ขณะที่งานซ่อมเรือส่วนใหญ่จะเป็นงานซ่อมเครื่องจักร กลจักรเรือ ตัวเรือ และระบบต่างๆ
ภายในเรือ งานซ่อมเรือมักจะติดต่อประสานงานกันล่วงหน้า (ยกเว้นกรณีซ่อมฉุกเฉิน) เพื่อกาหนดวัน
และเวลาที่นาเรือมาซ่อม รวมทั้งการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ เพื่อให้อู่เรือสามารถสั่งวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็นในการซ่อมเรือมาเตรียมพร้อมไว้ โดยปกติจะซ่อมบารุงเรือหลัง จากการตรวจ
สภาพเรือ ซึ่งทาเป็นประจาทุกๆ 2–3 ปีตามหลักสากล หรือเมื่อทราบว่าเรือได้รับความเสียหาย หรือ
ใช้งานต่อไปอาจจะไม่ปลอดภัย
การศึกษาในส่วนต่อไปนี้จะเป็นการศึกษาขอบเขตตลาดของอุตสาหกรรมซ่อมเรือและต่อเรือ
ซึ่งตรงกับรหัส TSIC 33151
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย http://www.port.co.th/sitenew/sathiti.php
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12.3 โครงสร้างตลาดและสภาพการแข่งขัน
12.3.1 โครงสร้างตลาด
การสืบค้นฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อู่ ตามรหัสอุตสาหกรรม
TSIC 33151 ซึ่งเป็นธุรกิจอู่เรือที่ให้บริการทั้งต่อเรือและซ่อมเรือ พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ประกอบ
ธุ ร กิ จ อู่ เ รื อ ทั้ ง หมดจ านวน 158 ราย แต่ ใ นการศึ ก ษาโครงสร้ า งตลาดอู่ เ รื อ จะท าการศึ ก ษา
ผู้ประกอบการที่มีรายได้สูงสุด 20 รายแรกเท่านั้น เนื่องจากผู้ประกอบการทั้ง 20 รายดังกล่าวมี
รายได้ ร วมกั น มากถึ ง 1.65 พั น ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 74 ของรายได้ ร วมของ
ผู้ประกอบการอู่เรือทั้งหมด
ทั้งนีห้ ากวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ให้บริการ 20 บริษัทแรกที่มีรายได้สูงสุด พบว่า
เป็นนิติบุคคลทั้งหมด มีเพียง 2 รายที่มีหุ้นส่วนต่างชาติอย่างมีนัยสาคัญ คือ บริษัท เจเอส มารีไทม์
จากัด และบริษัท พรีซิชั่นชิพไรท์เซอร์วิสเซส ตามรายละเอียดในตารางที่ 12.1 ซึ่งจากการวิเคราะห์
โครงสร้างการถือหุ้นของทั้งสองบริษัท พบว่า ไม่มีการถือหุ้นเชิงซ้อนโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติแต่อย่างใด
เนื่องจากผู้ถือหุ้นไทยเป็นบุคคลธรรมดามิใช่นิติบุคคล (ตามรูปที่ 12.2 และรูปที่ 12.3) แต่เมื่อ
พิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการของทั้งสองบริษัทพบว่า บริษัท เจเอส มารีไทม์ จากัด มี
กรรมการคนเดียวที่เป็นสัญชาติเกาหลีซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นไทยมิได้มีบทบาทในการบริหาร
จัดการบริษัทแต่อย่างใด ในขณะที่ บริษัท พรีซิชั่นชิพไรท์เซอร์วิสเซส จากัด มีกรรมการสองคนเป็นผู้
ถือหุ้นชาวออสเตรเลียและผู้ถือหุ้นคนไทยและมิได้ระบุอานาจในการลงรายมือชื่อและประทับตราของ
บริษัทว่าเป็นของกรรมการสัญชาติใด หากคณะผู้วิจัยสังเกตว่า ผู้ถือหุ้นไทยมีนามสกุลเดียวกับผู้ถือหุ้น
ต่างชาติจึงอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
รูปที่ 12.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เจเอส มารีไทม์ จากัด

ที่มา : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด
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รูปที่ 12.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท พรีซิชั่นชิพไรท์เซอร์วิสเซส จากัด

ที่มา : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด

โดยสรุปแล้ว การศึกษาโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ประกอบการในธุรกิจบริการต่อและซ่อม
บารุงเรือ 20 รายที่มีรายได้สูงสุดในตลาด (จากรูปที่ 12.4) พบว่า เป็นนิติบุคคลไทยจานวน 18 ราย
คิดเป็นร้อยละ 95 จากส่วนแบ่งรายได้ของผู้ประกอบการทั้งหมด 20 ราย เป็นนิติบุคคลต่างชาติโดย
พฤตินัยจานวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 จากส่วนแบ่งรายได้ของผู้ประกอบการทั้ง 20 ราย
(ตามรูปที่ 12.5)
รูปที่ 12.4 ผู้ประกอบกิจการอู่เรือ 20 รายแรกที่มีรายได้สูงสุด จาแนกตามการถือหุ้น

ที่มา : คณะผู้วิจัย (2561)
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รูปที่ 12.5 สัดส่วนของจานวนผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติจากจานวน
ผู้ประกอบการที่มีรายได้สูงสุด 20 รายแรก
นิติบุคคลต่างชาติ
โดยพฤตินัย
5%

นิติบุคคลไทย
95%
ที่มา : จากการวิเคราะห์ของผู้วิจยั (2561)
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ตารางที่ 12.1 โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ให้บริการซ่อมบารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ให้บริการขนส่งทางน้า 20 รายแรกที่มีรายได้สูงสุด
ลาดับที่
1.

รายชื่อผู้ให้บริการ

2.

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ไทย โคลอน จากัด

3.

บริษัท ธงจักร แมนนิ่ง จากัด

4.
5.

บริษัท ยูนิไทย - โซลิด โคทติ้ง จากัด
บริษัท สตาร์ มารีน เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

6.
7.

บริษัท หะรินพาณิชย์ จากัด
บริษัท เอส อี เอ ชิพยาร์ด จากัด

8.

บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย จากัด*
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.เอ็น.เอ็น. เอ็นจิ
เนียริ่ง
บริษัท แอพท์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัล
แทนท์ จากัด
บริษัท พรปิยะฌาน ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

9.
10.
11.

การให้บริการ
ให้บริการซ่อมเรือเดินทะเลและ
ให้บริการต่อเรือ
ให้บริการซ่อมและจาหน่ายอุปกรณ์
ต่อเรือ - นาเข้า
ให้บริการซ่อมแซม บารุงรักษา
ตรวจเช็คสภาพเรือเดินทะเล
บริการซ่อมเรือ
จ้างซ่อมเรือและจาหน่ายวัสดุในการ
ซ่อมเรือ
รับจ้างซ่อมเครื่องเรือ
บริการบารุงซ่อมแซม รักษา
ตรวจสอบเรือ
ให้บริการตรวจสภาพโครงสร้างเรือ
ซ่อมแซม
กิจการที่ประกอบรับจ้างซ่อมแซมเรือ
เดินทะเล
รับเหมาซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง
ทางน้าและทางอากาศ
เป็นผู้ผลิตและประกอบเรือ บริการ

รายได้รวม
ปี พ.ศ. 2559
(ล้านบาท)
586.33

ส่วนแบ่ง
การตลาด
(ร้อยละ)
26.29

202.21

9.07

100

ไทย

4:0

สัญชาติไทย

100.97

4.51

100

ไทย

3:0

สัญชาติไทย

83.41
77.52

3.74
3.47

99.9992 เบอร์มิวดา 0.0002
100

ไทย
ไทย

3:0
1:0

สัญชาติไทย
สัญชาติไทย

65.43
61.97

2.93
2.78

100
100

ไทย
ไทย

7:0
3:0

สัญชาติไทย
สัญชาติไทย

57.55

2.58

95

ไทย

1:0

สัญชาติไทย

49.66

2.23

100

ไทย

1:0

ไม่ระบุ

44.48

1.99

ไทย

1:0

สัญชาติไทย

41.20

1.85

90.222 เกาหลี 4.8889
ญี่ปุ่น 4.8889
100

ไทย

2:0

สัญชาติไทย
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สัดส่วนผู้ถือหุ้น
ไทย
55.96

ต่างชาติ
อังกฤษ 0.57

อินเดีย 5

สัญชาติ
บริษัท
ไทย

สัดส่วน
กรรมการที่มี
กรรมการ
อานาจลง
ไทย:ต่างชาติ
ลายมือชื่อ
11 : 0
สัญชาติไทย

ลาดับที่

รายชื่อผู้ให้บริการ

12.
13.
14.

บริษัท อัลตามาร์ เซอร์วิส เทค จากัด
บริษัท ไฮเทค มารีน เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท รัตนชัยคานเรือ จากัด

15.
16.

บริษัท อาชิมา มารีน จากัด
บริษัท เจเอส มารีไทม์ จากัด*

17.

บริษัท พรีซิชั่นชิพไรท์เซอร์วิสเซส จากัด*

การให้บริการ

รายได้รวม
ปี พ.ศ. 2559
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง
การตลาด
(ร้อยละ)

39.27
38.80
33.85

1.76
1.74
1.52

100
100
100

ไทย
ไทย
ไทย

2:0
4:0
3:0

สัญชาติไทย
สัญชาติไทย
สัญชาติไทย

32.61
28.66

1.46
1.29

100
51

เกาหลี 49

ไทย
ไทย

3:0
0:1

สัญชาติไทย
สัญชาติเกาหลี

27.20

1.22

51

ออสเตรเลีย 49

ไทย

1:1

กรรมการ 1 คน

ซ่อมแซมเรือ
การซ่อมแซมและบารุงรักษาเรือ
การต่อเรือและการซ่อมเรือ
ซ่อมแซมเรือ, และจาหน่วยวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินเรือ
บริการซ่อมเรือ
ให้บริการซ่อมเรือเดินสมุทร เป็น
นายหน้าตัวแทน
ประกอบกิจการ บริการรับซ่อมเรือ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น
ไทย

ต่างชาติ

สัญชาติ
บริษัท

สัดส่วน
กรรมการ
ไทย:ต่างชาติ

กรรมการที่มี
อานาจลง
ลายมือชื่อ

(ไทย/ออสเตรเลียน)

18.
19.
20.

ห้างหุ้นส่วนจากัด วีณา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอื้อมารีน
บริษัท ช.เจริญ มารีไทม์ อินสทรูเม้นท์
จากัด

รับซ่อมแซมเรือ รายได้อื่น

26.13

1.17

100

ไทย

2:0

สัญชาติไทย

ซ่อมเครื่องยนต์เรือ ขายอะไหล่เรือ
ซ่อม สร้าง ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า
และจักรยนต์เรือ รวมทั้งจัดซื้อ จัดหา
อุปกรณ์ตรวจวัดระบบไฟฟ้า,
จักรยนต์ภายในเรือ

25.52
25.35

1.14
1.14

100
100

ไทย
ไทย

2:0
2:0

สัญชาติไทย
สัญชาติไทย

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทต่างชาติในเชิงพฤตินัย เนื่องจากกรรมการเป็นต่างชาติ
ที่มา : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด
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อนึ่ง จากข้อสังเกตของคณะวิจัย พบว่า แม้ว่าผู้ประกอบกิจการอู่เรือและซ่อมเรือบางรายจะถือหุ้น
โดยบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยในสัดส่วนเกือบร้อยละ 100 ก็ตาม แต่เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้น
พบว่ามีผู้ประกอบการ 1 ราย ได้แก่ บ. ยูนิไทย – โซลิด โคทติ้ง จากัด มีหุ้นของคนต่างชาติซ่อนอยู่ใน
โครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนเกือบถึงกึ่งหนึ่ง กล่าวคือ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอน เอนจิเนียร์ริ ง
จ า กั ด ซึ่ ง ถื อ หุ้ น ใ น บ . ยู นิ ไ ท ย –
โ ซ ลิ ด
โ ค ท ติ้ ง จ า กั ด ใ น สั ด ส่ ว น
ร้อยละ 99.9992 มีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างชาติ 3 ราย มีสัดส่วนหุ้นของต่างชาติรวมกันมากกว่าร้อยละ
44.69 ตามที่ปรากฏในรูปที่ 12.6
การสืบค้นพบว่า บริษัท ไอเอ็มซี แพน เอเซีย อัลลายแอนซ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด และ บริษัท ไอเอ็มซี
โฮลดิ้ง จากัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม IMC Group ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่จากประเทศจีนที่ก่อตั้งมาจาก
ธุรกิจขนส่งรวมถึงธุรกิจอู่เรือและต่อมาได้ขยายไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่
หลากหลาย ในขณะที่ บริษัท นามูระชิปบิลดิ้ง จากัด เป็นบริษัทต่อเรือขนาดใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น จึงอาจ
กล่าวได้ว่า บ. ยูนิไทย – โซลิด โคทติ้ง จากัดมีผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สาคัญแม้
อานาจในการควบคุมบริษัทจะอยู่ที่หุ้นส่วนสัญชาติไทยเนื่องจากกรรมการทั้ง 3 คนมีสัญชาติไทย
รูปที่ 12.6 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ยูนิไทย – โซลิด โคทติ้ง จากัด

ที่มา : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด

12.3.2 สภาพการแข่งขัน
ธุร กิ จ บริ การอู่ซ่ อมเรื อ ในประเทศไทยมี การกระจุก ไม่ม ากนัก บริ ษัทที่ มีร ายได้สู งสุ ด คื อ บริษั ท
เอเชียน มารีน เซอร์ วิสส์ จากัด (มหาชน) ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดคานวณจากรายได้ในปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 26
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อนึ่ง เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีธุรกิจบริการต่อเรือด้วย จึงทาให้ส่วนแบ่งตลาดสูง ในขณะที่บริษัท ไทย โคลอน
จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเฉพาะการซ่อมบารุงและการจาหน่ายชิ้นส่วน อุป กรณ์เรือมีส่วนแบ่งตลาดน้อย
กว่ามาก คือ เพียงร้อยละ 9 และบริษัท ธงจักร แมนนิ่ง จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดส่งพนักงานซ่อมบารุงเรือ
ให้กับเรือเดินสมุทรนานาชาติ มีรายได้สูงเป็นลาดับที่ 3 มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 5 (ตามรูปที่ 12.7)
รูปที่ 12.7 ส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมการซ่อมบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ให้บริการขนส่ง
ทางน้า
บริษัท เอเชียน มา
รีน เซอร์วิสส์ จากัด
(มหาชน)
26%

บริษัท ไทย โคลอน
จากัด
9%

อื่น ๆ
53%

บริษัท ธงจักร แมน
นิ่ง จากัด
บริษัท สตาร์ มารีน บริษัท ยูนิไทย - โซ 5%
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ลิด โคทติ้ง จากัด
3%
4%
ที่มา : บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด

หากพิจารณาจากเกณฑ์ผู้มีอานาจเหนือตลาดตามประกาศของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เรื่อง
หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบการที่มีอานาจเหนือตลาดปี พ.ศ. 2550 ซึ่งกาหนดว่า ผู้มีอานาจเหนือตลาด
หมายถึง บริษัทรายใดรายหนึ่งที่มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป หรือ บริษัทสามรายรวมกันมีส่วน
แบ่งตลาดร้อยละ 75 ขึ้นไป พบว่า ไม่มีผู้ประกอบการรายใดในตลาดเข้าข่ายการเป็นผู้ประกอบการที่มีอานาจ
เหนือตลาดตามประกาศดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์เฉพาะในส่วนของการบริการซ่อมเรือ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียใน
อุตสาหกรรมอู่เรือ พบว่า ตลาดซ่อมเรือของไทย มีผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สามารถรองรับการซ่อมเรือเดินสมุทร
ได้แห่งเดียว ได้แก่ อู่เรือไทยชิปยาร์ด โดยมีอู่ลอย 2 อู่ สามารถรับซ่อมเรือที่มีขนาดใหญ่ได้ถึง 140,000 ตัน
กรอส หรือสามารถรับซ่อมเรือที่มีขนาดความยาวของเรือได้มากถึง 350 เมตร ซึ่งมีอู่ซ่อมเรือตั้งอยู่ที่แหลมฉบัง
ขณะที่อู่เรือรายอื่นๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยประมาณ 30 ราย เป็นอู่เรือขนาดกลาง
และขนาดเล็ก สามารถรองรับการซ่อมเรือได้ไม่เกินขนาด 20,000-30,000 เดทเวทตัน
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12.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
12.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
ในปี พ.ศ. 2559 อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของไทยสร้างรายได้กว่า 2 พันล้านบาท และยังมี
แนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกในอนาคต เนื่องด้วยนโยบายรัฐ บาลเกี่ยวกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและยกระดับ
การพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีพื้นที่เป้าหมายใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
และระยอง ซึ่งเป็น เขตพื้น ที่ที่มีท่าเรือขนส่ งสินค้าแห่งใหญ่ของประเทศด้วย ประกอบกับการส่ งออกมีทิศ
ทางการฟื้นตัวดีขึ้น การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจึงมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย จึงส่งผลต่อการ
เดินเรือ การซ่อมบารุง รวมถึงการต่อเรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การประกอบกิจการอู่เรืออยู่ภายใต้การกากับของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521
กฎหมายดังกล่าวกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล และผู้ประกอบกิจการอู่เรือที่ให้บริการต่อ ซ่อม
หรือซ่อมบารุงเรือที่มีขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไป ต้องจดทะเบียนต่อ กรมเจ้าท่า นอกจากนี้ภายใต้กฎกระทรวง
“ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบ
กิจการอู่เรือ พ.ศ. 2554” กาหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนที่เป็นคนต่างด้าว จะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานว่าได้
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้ว
12.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
จุดแข็งของธุรกิจบริการซ่อมบารุงเรือไทย คือ อีก 2-3 ปีข้างหน้าธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีอัตรา
การขยายค่อนข้างสูง เนื่องด้วยนโยบายของรัฐบาลได้มีการขยายท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ซึ่งมีโครงการก่อสร้าง
ลานจอดเรือเพิ่มขึ้น และเป็นท่าเรือที่สามารถรองรับเรือเดินสมุทรที่มีขนาดความยาวได้มากถึง 350 เมตร
ประกอบกับ นโยบาย EEC ที่จะเชื่อมต่อการขนส่งจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยรถไฟรางคู่ จะทาให้ มีเรือ
สินค้าเข้ามาเทียบท่าที่ประเทศไทยมาก
แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบริการซ่อมบารุงเรือยังคงมีกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคสาคัญของการประกอบ
ธุรกิจการซ่อมบารุงเรือ ได้แก่
o

o

มาตรการป้องกันการทุ่มตลาด หรือ AD ของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการปกป้องอุตสาหกรรม
เหล็กภายในประเทศ แต่มาตรการดังกล่าวทาให้ผู้ประกอบการอู่เรือไทยต้องนาเข้าเหล็กในราคา
ที่ สู ง มาก ซึ่ ง เป็ น วั ส ดุ ส าคั ญ ในการซ่ อ มบ ารุ ง เรื อ และส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น การซ่ อ มบ ารุ ง เรื อ
ภายในประเทศสูงกว่าในประเทศอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ จีน ฯลฯ
ระเบียบการขอยกเว้นอากรตามภาค 4 ประเภทที่ 7 ของกรมศุลกากร ซึ่งกาหนดให้การนาเข้า
อะไหล่ เครื่องจักร หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จะนามาใช้ ในกิจการซ่อมบารุงเรือต้องมีการแนบสัญญา
จ้างทุกครั้ง ทาให้บริษัทไม่สามารถซื้ออะไหล่เก็บไว้สารองได้ หากมีการซ่อมเรือแบบเร่งด่วนจะ
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ไม่สามารถให้ บ ริการได้ทัน ตามเวลาที่บริษัทเดินเรือต้องการได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการ
ด าเนิ น พิ ธี ก ารในการน าเข้ า สิ น ค้ า อนึ่ ง เรื อ เดิ น สมุ ท รที่ เ ข้ า มาเที ย บท่ า ที่ ท่ า เรื อ ไทยจะมี
ระยะเวลาเทียบท่าไม่เกิน 1 สัปดาห์ หากในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถซ่อมบารุงได้เนื่องจาก
ขาดชิ้นส่วนหรืออะไหล่ เรือเดินสมุทรดังกล่าวต้องไปใช้บริการซ่อมบารุงในประเทศข้างเคียง
เช่น สิงคโปร์ซึ่งทาให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อทั้งผู้โดยสารและสินค้า รวมทั้งเป็นการ
สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ของอู่เรือในประเทศอีกด้วย
o ประกาศส านั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง การน าเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากาหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งระเบียบดังกล่าว
กาหนดให้เหล็กที่นาเข้ามาใช้ในกิจการซ่อมเรือในประเทศจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานของ
สมอ. แม้ว่าเหล็กที่นาเข้ามาจะได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากต่างประเทศแล้วก็ตาม
ซึ่งการส่งแผ่นเหล็กเพื่อไปตรวจสอบ วิเคราะห์ และผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมอ. ใช้เวลา
ประมาณ 15 วัน ทาให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า ซึ่งเป็นปัจจัยอีกประการที่บั่นทอนขีด
ความสามารถของอู่ซ่อมเรือไทย
อนึ่ง ระเบียบกฎเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวไม่ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในการประกอบ
ธุรกิจซ่อมบารุงเรือในประเทศไทย ดังนั้น แม้จะมีการเปิดเสรีให้บริษัทซ่อมบารุงเรือข้ามชาติเข้ามาถือหุ้นใน
ธุรกิจนี้โดยไม่จากัดสัดส่วนหุ้นส่วน หากยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการนาเข้าเหล็กที่มีราคาสูง และความล่าช้าจาก
กฎระเบียบที่กล่าวมา นักลงทุนต่างชาติย่อมเลือกที่จะไปลงทุนในประเทศข้างเคียงมากกว่าที่จะตัดสินใจมา
ลงทุนในประเทศไทย
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12.4.3 ศักยภาพของคนไทย
หากพูดถึงศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ประเทศชั้นนาด้านอุตสาหกรรมต่อ
เรือและซ่อมเรือ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นประเทศทีไ่ ด้เปรียบกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากอุตสาหกรรม
ภายในประเทศญี่ปุ่น ต่างเอื้อต่อการประกอบกิจการต่อเรือและซ่อมเรือ กล่าวคือ การดาเนินงานจะครบวรจร
มากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ ในการต่อเรือหรือซ่อมเรือ เหล็กที่นามาใช้ เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า รวมถึง
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในเรือต่างก็ผลิตได้ภายในประเทศ ทาให้ประเทศญี่ปุ่นได้เปรียบในด้านอุตสาหกรรมต่อ
เรือและซ่อมเรือทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการ ขณะที่ประเทศที่รองลงมา ได้แก่ ประเทศจีน
และเกาหลีใต้ แม้ว่าคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอาจจะไม่เทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่น แต่มาตรฐานยัง
เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก และต้นทุนของการให้บริการจะถูกกว่าประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากค่าจ้างแรงงานถูกกว่า
ขณะทีศ่ ักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของไทยค่อนข้างมีขีดจากัดโดยเฉพาะวัสดุ
ที่จะนามาใช้ประกอบเรือหรือซ่อมเรือ เนื่องจากไทยไม่มีอุตสาหกรรมต้นน้า ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก เครื่องจักร
ระบบไฟฟ้า ระบบนาทาง หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นาไปใช้บนเรือ ทาให้ต้องนาเข้าเกือบทั้งหมด ทาให้ต้อง
เสีย ภาษีนาเข้าแพงแม้ว่าจะสามารถขอยกเว้นภาษีนาเข้าวัส ดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้ แต่เหล็กไม่สามารถทาได้
เนื่ อ งจากเจอมาตรการป้ อ งกั น การทุ่ ม ตลาด ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น ในการซ่ อ มเรื อ สู ง กว่ า ประเทศอื่ น ๆ ท าให้
อุตสาหกรรมการต่อเรือของไทยไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้มากนัก
นอกจากนี้ มาตรการการขอยกเว้นภาษีศุลกากรสาหรับการนาเข้าอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อจะนามาใช้
ซ่อมเรือ จะต้องมีการแนบสัญญาจ้างของลูกค้าทุกครั้ง ทาให้อู่เรือส่วนมากไม่สามารถจะสารองอะไหล่ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ สาหรับการซ่อมเรือได้ ต้องสั่งนาเข้าแบบครั้งต่อครั้ง ทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการซ่อม
บารุง ซึ่งทาให้บริษัทเดินเรือไม่ค่อยใช้บริการอู่ซ่อมเรือของไทยเนื่องจากความล่าช้า และมักจะเลือกไปซ่อมเรือ
ที่ท่าเทียบเรือถัดไป หรืออู่ซ่อมเรือที่ประเทศอื่นมากกว่า
อนึ่ง การให้บริการซ่อมบารุงเรือ โดยส่วนมากแล้วเรื่องมาตรฐานและความน่าเชื่อ ถือเป็นสิ่งสาคัญ
ที่สุด ซึ่งอู่เรือไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับของบริษัทเดินเรือต่างชาติมากนัก หากเทียบกับอู่เรือของบริษัทต่างชาติ
เช่นสิ งคโปร์ ดังนั้ นหากเปิ ดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในกิจการซ่อมเรือในไทยน่าจะเป็น การสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับประเทศไทยได้ ในเบื้ องต้น หากแต่อาจต้องมีการกาหนดเงื่อนไขของการเข้ามาลงทุนของ
ต่างชาติ เนื่องจากอู่เรือไทยที่ให้บริการซ่อมเรือมีจานวนมากพอแล้วโดยเฉพาะอู่เรือที่สามารถซ่อมเรือได้ไม่เกิน
30,000 ตันกรอสมีจานวนกว่า 30 ราย และมีอู่ไทยขนาดใหญ่ 1 ราย ซึ่งได้แก่ อู่ของบริษัทไทยชิปยาร์ด
สามารถรองรับการซ่อมเรือเดินสมุทรที่มีขนาดใหญ่ได้มากถึง 140,000 ตันกรอสหรือเรือที่มีความยาวมากถึง
350 เมตร

12.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
จากการรวบรวมข้อมูลการเข้ามาประกอบกิจการของต่างชาติ พบว่า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544-2558 มี
บริษัทต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตให้เข้ามาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการต่อเรือและซ่อมเรือในประเทศไทยแล้ว
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จานวน 7 ราย รายละเอียดตามตารางที่ 12.2 แต่ส่วนมากเป็นบริษัทที่เข้ามาประกอบกิจการในช่วงระยะเวลา
สั้นๆ และพอครบสัญญาจ้างก็ไม่ได้ดาเนินการต่อ เช่น บริษัท โรลส์-รอยซ์ (ประเทศไทย) จากัด เข้ามาเพื่อให้
บริการเกี่ยวกับการต่อเรือและซ่อมบารุงในกิจการทหารของประเทศ เมื่อครบกาหนดสัญญาจ้างก็ไม่ได้มีการ
ดาเนินการต่อในประเทศไทย จึงทาให้มีบริษัทต่างชาติที่ได้รับอนุญาตเข้ามาประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
เรือของประเทศเพียงไม่กี่แห่ง
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการพาณิชย์นาวี พบว่า ที่ผ่านมามีบริษัทต่างชาติหลายแห่ง
ได้ให้ความสนใจที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการต่อเรือและซ่อมเรือ ซึ่งได้แก่





บริษัท เดวู (Daewoo) ของเกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบันกาลังดาเนินการต่อเรือรบให้กับกองทัพเรือไทย
และมีความประสงค์ที่จะเข้ามาตั้งกิจการและให้บริการซ่อมบารุงเรือในประเทศไทยด้วย
บริษัท ดาเมน (Damen) ของประเทศเนเธอร์แลนด์
บริษัท CSIC ของประเทศจีน

ทั้งนี้ บริษัทต่างชาติทั้ง 3 แห่งกาลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับภาครัฐ เนื่องจากการเข้ามา
ประกอบกิจการซ่อมบารุง อาจมีผ ลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้วยเช่นกันทาให้ภ าครัฐ ต้องมีการ
พิจารณาผลดีผลเสียที่จะตามมาด้วย
อนึ่ง หากวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเปิดเสรีการให้บริการซ่อมบารุงเรือ
นั้น พบว่า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงอีกหลายๆ อุตสาหกรรมก็จะได้ประโยชน์ด้วย และการจ้างงานในประเทศก็
จะเพิ่มขึ้นด้วย
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ตารางที่ 12.2 บริษัทต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบกิจการในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542
ลาดับที่
1

มาตรา
11

ชื่อนิติบุคคล
บริษัท ปีกาซัส มะรีน จากัด
ปีที่ออกใบอนุญาต พ.ศ. 2546

2

12

บริษัท โรลส์-รอยซ์ (ประเทศไทย) จากัด
ปีที่ออกใบอนุญาต พ.ศ. 2544

3

12

บริษัท แลมเพร็ล เอเซีย จากัด
ปีที่ออกใบอนุญาต พ.ศ. 2552

ประเภทกิจการ
บัญชีสาม (14) การค้าปลีกเรือไม้ เรือไฟเบอร์ เรือเหล็ก เรือวอเตอร์คราฟท์ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเรือและ
เครื่องประดับเรือทุกชนิด บัญชีสาม (15) การค้าส่งเรือไม้ เรือไฟเบอร์ เรือเหล็ก เรือวอเตอร์คราฟท์ รวมถึง
อุปกรณ์ตกแต่งเรือและเครื่องประดับเรือทุกชนิด บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการรับจ้างผลิต ต่อเรือไม้ เรือ
ไฟเบอร์ เรือเหล็ก เรือวอเตอร์คราฟท์ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเรือและเครื่องประดับเรือทุกชนิด รวมทั้งบริการ
ซ่อมเรือ เครื่องยนต์เรือ เครื่องปั๊มและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือทุกชนิด
บัญชีสอง 1(1)(ค) การบารุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องยนต์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจการทหาร บัญชีสาม (9) การ
ทากิจการบริการทางวิศวกรรมและเทคนิคเกี่ยวกับวิศวกรรมอากาศยานเทคโนโลยีการบินเครื่องยนต์หรือ
เทคโนโลยีที่ใช้ในกิจการทหาร อุตสาหกรรมด้านพลังงาน อุตสาหกรรมด้านโรงงานไฟฟ้า อุตสาหกรรมเรือ ที่ไม่
รวมการบริการทางสถาปัตยกรรมและทางวิศวกรรมโยธา บัญชีสาม (14) การค้าปลีกเครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือกลที่ใช้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมด้านพลังงาน อุตสาหกรรมด้าน
โรงงานไฟฟ้า อุตสาหกรรมเรือรวมทั้งที่ใช้ในกิจการทหารที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ บัญชีสาม (15) การค้าส่ง
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกลที่ใช้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมด้าน
พลังงาน อุตสาหกรรมด้านโรงงานไฟฟ้า อุตสาหกรรมเรือรวมทั้งที่ใช้ในกิจการทหารที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ
บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกลที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
อากาศยาน เทคโนโลยีการบิน อุตสาหกรรมด้านพลังงาน อุตสาหกรรมด้านโรงงานไฟฟ้า อุตสาหกรรมเรือ
บริการติดตั้ง บารุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล ที่ใช้ในวิศวกรรมอากาศยาน
เทคโนโลยีทางการบิน เครื่องยนต์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน อุตสาหกรรมด้านโรงงาน
ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเรือ และบริการติดตั้งเครื่องยนต์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจการทหาร ตามที่ได้รับบัตรส่งเสริม
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกาหนดไว้
ตามที่แนบท้ายหนังสือรับรองนี้
บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการซ่อมแซมแท่นลอยสาหรับการขุดเจาะน้ามัน ขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส ทั้งนี้
ตามที่ได้รับบัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในกิจการซ่อมแซมแท่นลอยสาหรับการขุดเจาะ
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ประเทศผู้ถือหุ้นหลัก
อเมริกัน

อังกฤษ

เอมิเรียน

ลาดับที่

มาตรา

ชื่อนิติบุคคล

4

12

บริษัท โอเอสซี จากัด
ปีที่ออกใบอนุญาต พ.ศ. 2553

5

12

6

12

บริษัท อีเอส ออฟชอร์และมารีน เอ็นจิ
เนียริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
ปีที่ออกใบอนุญาต พ.ศ. 2552
บริษัท คอนคอร์เดีย ยอชติ้ง จากัด
ปีที่ออกใบอนุญาต พ.ศ. 2545

7

12

บริษัท ซีสปีด ดีไซน์ จากัด
ปีที่ออกใบอนุญาต พ.ศ. 2558

ประเภทกิจการ
น้ามัน ขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส ประเภทกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส
บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการรับจ้างผลิตเรือเหล็กและการซ่อมเรือเหล็ก ขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส ทั้งนี้
ตามที่ได้รับบัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในกิจการผลิตเรือเหล็กและการซ่อมเรือเหล็ก
ขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส ประเภทกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ
การทาธุรกิจบริการรับจ้างผลิตเรือเหล็ก และชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป
ทั้งนี้ ตามที่ได้รับบัตรส่งเสริม
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในกิจการผลิตเรือเหล็ก และชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป ประเภทกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ และกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือเหล็กขนาดมากกว่า 500 ตันกรอส
บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการรับจ้างผลิตเรือพลาสติกเสริมใยแก้ว ตามที่ได้รับบัตรส่งเสริมจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกาหนดไว้ตามที่
แนบท้ายหนังสือรับรองนี้
บัญชีสาม (21) การทาธุรกิจบริการออกแบบเรือชนิดต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่ได้รับบัตรส่งเสริมจากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการการออกแบบเรือชนิดต่างๆ ประเภทกิจการการออกแบบผลิตภัณฑ์
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ประเทศผู้ถือหุ้นหลัก
สิงคโปร์

สิงคโปร์

อังกฤษ

ออสเตรเลียน

12.6 การกากับดูแลธุรกิจการซ่อมบารุงเรือในต่างประเทศ
การศึกษาทบทวนกฎระเบียบในการกากับดู แลกิจการต่อและซ่อมบารุงเรือในประเทศสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ พบว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ธุรกิจอู่เรือเป็นธุรกิจที่ขึ้น ทะเบียนโรงงานทั่วไป
เนื่องจากมีกฎ กติกาเกี่ยวกับมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อรับรองความปลอดภัยของพนักงาน
เท่านั้น เช่น สหราชอาณาจักรมี The Ship Building and Ship Repair Regulation 1960 สิงคโปร์มี
Workplace Safety and Health Act (Shipbuilding and Ship Repairing) Regulation 2008 และ
สหรัฐอเมริกา มี The Occupational Safety and Health Act ซึ่งทั้งสามกรณีอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงแรงงาน ตัวอย่างของกฎ ระเบียบ เช่น การกาหนดให้ต้องมีการตรวจสอบโซ่หรือเชือกที่ใช้ขึงหรือยก
เรือในอู่ซ่อมเรือว่าอยู่ในสภาพที่ดีเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุ บัติเหตุจากการที่เชือกหรือโซ่ขาดอันจะส่งผลให้เกิด
อันตรายแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ หรือการกาหนดสถานที่ที่ใช้ในการพ่นสี ซึ่งต้องไม่ใช่พื้นที่ที่ไม่สามารถ
ระบายอากาศได้ เป็นต้น
ประเทศออสเตรเลียเคยมีกฎ ระเบียบที่กาหนดให้อู่ซ่ อมเรือต้องขึ้นทะเบียนตาม Bounty (Ship
Repair) Regulations 19 ซึ่งออกตามกฎหมาย Customs, Excise and Bounty Legislation Act กฎ
ดังกล่าวได้ให้อานาจแห่งดุลยพินิจแก่หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนในการรับหรือไม่รับขึ้นทะเบียนโดยพิจารณา
จากความพร้อมทางเชิงเทคนิค และทางด้ านการเงินของผู้ที่ต้องการประกอบกิจการดังกล่าว หากแต่กฎ
ระเบียบดังกล่าวได้มีการยกเลิกไปในปี ค.ศ. 1995 หรือกว่า 20 ปีมาแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในการกากับดูแลที่ผ่อนปรนเรื่องของการจดทะเบียนธุรกิจนี้
ในทางตรงกั น ข้ า มประเทศที่ ก าลั ง พั ฒ นา เช่ น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ การก ากั บ ดู แ ลจะเข้ ม งวดดั ง เช่ น ใน
ออสเตรเลียในอดีต กฎกติกากาหนดให้มีการขึ้นทะเบียนธุรกิจก่อสร้างหรือซ่อมเรือ รวมทั้งมีการจาแนกขนาด
ของอู่เรือและมีการกาหนดจานวนเครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นต่าของอู่แต่ละขนาดอีกด้วย รวมทั้งมีการกาหนด
คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการประกอบกิจการอู่ซ่อมเรือด้วย
สาหรับในกรณีประเทศไทยนั้น พ.ร.บ. ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ. 2521 มาตรา 25 กาหนดให้ ผู้
ประกอบธุรกิจการขนส่งทางทะเล และผู้ประกอบกิจการอู่เรือที่ให้บริการต่อ ซ่อม หรือซ่อมบารุงเรือที่มีขนาด
ตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องจดทะเบี ยนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล หรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ กับ
กรมเจ้าท่าหากแต่มิได้ให้อานาจแก่กรมเจ้าท่าในการกากับดูแลอู่ต่อเรือแต่อย่างใด เนื่องจากมิได้มีกฎหมายที่
กาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอู่ซ่อมบารุงเรือดังในต่างประเทศตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ดี ใน
ปัจจุบันได้มีการจัดทาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ. .... ที่จะมีการเพิ่มบทบัญญัติที่ ให้อานาจกรม
เจ้าท่าในการกาหนดมาตรฐานอู่ซ่อมเรือได้ ซึ่งอาจแตกต่างจากในกรณีของต่างประเทศที่กระทรวงหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวกับแรงงานเป็นผู้กาหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอู่ซ่อมเรือ ดังนั้น ในการเปิดให้
บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในกิจการอู่ซ่อมเรือ ควรมีการกาหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครื่องจักร
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และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการด้วยเพื่อยกระดับให้อู่ซ่อมเรือขนาดใหญ่ในประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล
ในส่วนของการกากับหุ้นส่วนต่างชาตินั้น สาหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว มักไม่มีข้อจากัด หากแต่ใน
ประเทศกาลังพัฒนา หุ้นส่วนต่างชาติในธุรกิจก่อสร้างและซ่อมบารุงเรือมักถูกจากัด เช่นในกรณีของประเทศ
จี น ต่ า งชาติ ถื อ หุ้ น ข้ า งน้ อ ยได้ เ ท่ า นั้ น อย่ า งไรก็ ดี ในเดื อ นเมษายน พ.ศ. 2561 ได้ มี ก ารแถลงข่ า วโดย
คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Commission) ว่า จะมี
การยกเลิกข้อจากัดเกี่ยวกับหุ้นส่วนต่างชาติภายในปี พ.ศ. 2561 ตามนโยบายการเปิดเสรีการค้าและการ
ลงทุนของประเทศ111 สาหรับประเทศฟิลิปปินส์นั้นได้เปิดให้ บริษัทก่อสร้างและซ่อมบารุงเรือระดับโลกเข้าไป
ประกอบธุรกิจได้อย่างไม่จากัดสัดส่วนการถือหุ้น จึงส่งผลให้มีบริษัทต่อเรือขนาดใหญ่จากทั่วโลกมาประกอบ
กิจการในประเทศ เช่น Tsuneishi จากญี่ปุ่น Keppel จากสิงคโปร์ และ Hanjin จากเกาหลีใต้ เป็นต้น ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมต่อเรือในฟิลิปปินส์ได้รับคาสั่งต่อเรือที่มีมูลค่าสูงมากกว่าเกาหลีใต้เป็น
ครั้งแรก112

12.7 สรุปและข้อเสนอแนะ
12.7.1 สรุปผลการศึกษา
การประกอบธุรกิจบริการซ่อมบารุงเรือของประเทศไทยนั้น แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการไทยเป็นจานวน
อยู่ไม่น้อย หากแต่ยังมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ยังไม่สามารถทัดเทียมกับต่างประเทศได้ โดยเฉพาะ
ประเทศใกล้เคียงเช่นสิงคโปร์ เนื่องจากการประกอบกิจการซ่อมบารุงเรือยังมีข้อจากัดอยู่หลายประการ
ประการแรก กฎระเบียบของภาครัฐไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการทุ่มตลาด
โดยเฉพาะการปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศทาให้ต้นทุนการนาเข้าเหล็กมาใช้ ในกิจการสูงกว่า
ประเทศอื่นๆ ขณะที่กฎระเบียบด้านการขอยกเว้นภาษีนาเข้าอะไหล่ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่นามาใช้ใน
กิจการต้องมีการแนบสัญญาจ้างจากลูกค้าก่อนทุกครั้งทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ กอปรกับวัสดุ
อุปกรณ์หรือแผ่นเหล็กที่นาเข้าจากต่างประเทศเพื่อนามาใช้ต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของ
ประเทศด้วยซึ่งขั้นตอนดังกล่าวต้องใช้เวลาประมาณ 15 วัน ทาให้บริษัทเดินเรือโดยมากมักเลี่ยงที่ จะใช้บริการ
ซ่อมบารุงจากอู่เรือในประเทศ
ประการที่สอง ความน่าเชื่อถือด้านมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการซ่อมบารุงเรือของประเทศยัง
ไม่ได้รับการยอมรับจากบริษัทเดินเรือจากต่างชาติมากนัก รวมทั้งที่ผ่านหน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้มีการกากับ
111
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ดูแลเรื่ องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของการให้ บริการซ่อมเรืออย่างจริง จัง ดังนั้น การสร้างความ
น่าเชื่อถือจึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะดึงดูดให้บริษัทเดินเรือต่างชาติเข้ามาใช้บริการในประเทศ การเปิดเสรีให้
ต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการซ่อมบารุงเรืออาจเป็นด่านแรกในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมเรือ
ของประเทศ เมื่ อ เรื อ ต่ างชาติมี ค วามไว้ ว างใจในเรื่ องการให้ บริ ก ารแล้ ว อาจส่ ง ผลดี ต่ อ อู่เ รื อไทยที่อ ยู่ ใ น
อุตสาหกรรมนี้ด้วยเช่นกัน
12.7.2 ข้อเสนอแนะ
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเชื่อมต่อเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน การขยายโครงสร้าง
พื้นฐานภายในประเทศโดยโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ เพื่อ ให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวกและรวดเร็ วมาก
ขึ้น และโครงการขยายการลงทุนสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 จะทาให้ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังเพิ่ม
มากขึ้นซึ่งหมายถึง จานวนเรือบรรทุกสินค้าที่จะเข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังที่มากขึ้นด้วย พัฒนาการ
เหล่านี้ย่อมส่งผลให้อุปสงค์ของการซ่อมบารุงเรือเดินสมุทรในประเทศไทยสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริการอู่ ซ่อมเรือในประเทศเพื่อรองรับการให้บริการแก่จานวนเรือที่จะมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตขึ้นได้อีกมาก รวมทั้งทาให้เกิดการสร้างงานต่อ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องตามมาอีกด้วย เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเรือ หรืออุตสาหกรรมต่อเรือ เป็น
ต้น เนื่องจากอู่ ซ่อมเรือขนาดใหญ่ส่วนมากจะให้บริการซ่อมเพียงโครงสร้างตัวเรือ สาหรับ การซ่อมบารุง
อุปกรณ์การเดินเรือบางส่วนที่ไม่มีความซับซ้อนมากจะจ้างหรือส่งต่อให้กับบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่าดาเนินการ
หากแต่ข้อจากัดอู่เรือของไทยยังไม่สามารถรองรับการให้บริการซ่อมเรือขนาดใหญ่ได้มากนัก มีเพียงอู่
เรือเพียงหนึ่งแห่งที่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้หากแต่เป็นเรือที่มีขนาดไม่เกิน 140,000 ตันกรอส หรือเรือ
ที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 350 เมตร จึงจาเป็นต้องเปิดให้ผู้ประกอบการต่างชาติที่มีศักยภาพเข้ามาดาเนินการ
ความน่าเชื่อถือด้านมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการซ่อมบารุงเรือของประเทศยังไม่ได้รับการยอมรับจาก
บริ ษัทเดิน เรือจากต่างชาติมากนั ก รวมทั้งที่ผ่ านหน่ว ยงานภาครัฐยังไม่ได้มีการกากับดูแลเรื่องมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของการให้บริการซ่อมเรืออย่างจริง จัง ดังนั้น การสร้างความน่าเชื่อ ถือจึงเป็นเรื่อง
สาคัญที่จะดึงดูดให้บริษัทเดินเรือต่างชาติเข้ามาใช้บริการในประเทศ การเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาประกอบ
กิจการซ่อมบารุงเรืออาจเป็นด่านแรกในการสร้างความน่าเชื่อ ถือให้กับอุตสาหกรรมเรือของประเทศ เมื่อเรือ
ต่างชาติมีความไว้วางใจในเรื่องการให้บริการแล้วอาจส่งผลดีต่ออู่เรือไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการจากัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทซ่อมบารุงเรือไทย การเปิดเสรีควร
ดาเนินการภายใต้เงื่อนไขดังนี้
o

กาหนดขนาดการให้บริการซ่อมเรือขนาดใหญ่ที่อู่เรือไทยยังไม่สามารถซ่อมได้ เช่น เรือที่มี
ความยาวเกินกว่า 350 เมตร หรือเรือเหล็กขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไปซึ่งเป็นธุรกิจบริการซ่อม
บารุงที่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการตามมาตรา 12 หรือได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนถึง 3 รายตามที่ปรากฏในตารางที่ 12.2 การเปิดเสรีจะช่วยให้
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o
o

มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันกับรายเดิมโดยไม่จาเป็นต้องให้การส่งเสริมอันเป็นการ
ประหยัดรายได้ภาษีของประเทศ ทั้งนี้จะต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคตามที่ได้
กล่าวมาแล้ว
กาหนดให้การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจะต้องเป็นการลงทุนในอู่ซ่อมเรือใหม่ มิใช่เป็นการ
ซื้ออู่เดิมที่มีอยู่เพื่อกระตุ้นให้มีผู้ประกอบการในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
กาหนดพื้นที่ของอู่เรือให้เป็นพื้นที่ที่สามารถพัฒนาอู่ซ่อมเรือ เช่น ฝั่งอันดามัน ได้แก่ เขตพื้นที่
ทับละมุ ปากบารา ละงู หรือพื้นที่แถบจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว ภาครัฐจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบของทางราชการที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศดังนี้
ประการแรก ทบทวนนโยบายการปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศโดยการใช้มาตรการการทุ่ม
ตลาด ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการปลายน้าต้องแบกรับภาระต้นทุนวัตถุดิบที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในการพิจารณา
ใช้มาตรการดังกล่าว ควรมีการประเมินผลกระทบไม่เฉพาะสาหรับผู้ประกอบการเหล็กในประเทศ แต่ควร
คานึงถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปลายน้าทั้งหมดด้ว ย เพื่อที่จะประเมินผลกระทบสุทธิต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวมมิใช่ต่ออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเท่านั้น
ประการที่สอง พิจารณาผ่อนปรนหรือยกเลิกกฎระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตการนาเข้าอะไหล่ หรือ
วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบารุงเรือที่กาหนดว่าต้องมีการแนบสัญญาจ้างจากลูกค้าก่อนทุกครั้งซึ่งทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการให้บริการซ่อมบารุงเรือ และทบทวนกฎระเบียบที่เรียกเก็บภาษีจากอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ “ติด
เรือ” มาด้วยเพื่อใช้ในการซ่อมบารุงเรือเมื่อมีการขนถ่ายอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนดังกล่าวขึ้นท่าเรือที่ประเทศไทย
เพื่อใช้ในการซ่อมบารุงเรือที่อู่เรือไทย ด้วยการใช้หลักเกณฑ์เดียวกันว่า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เรือเป็นสินค้าที่
ได้รับการยกเว้นภาษีตามหลักเกณฑ์การยกเว้นอากรตามภาค 4 ประเภทที่ 7 “ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบของอากาศยานหรือเรือ” ของกรมศุลกากรตามนโยบายของรัฐที่ต้องการส่งเสริมธุรกิจต่อเรือและซ่ อม
บารุงเรือในประเทศ กฎระเบียบใดๆ ที่ขัดกับแนวนโยบายดังกล่าวควรทบทวนยกเลิก
ประการที่สาม ควรทบทวนข้อกาหนดที่ให้เหล็กที่นาเข้าจากต่างประเทศต้องผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศโดยการกาหนดให้ สิ นค้าเหล็ กที่ผ่ านมาตรฐานที่ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรับรองไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ
ประการทีส่ ี่ ควรออกกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของอู่ซ่อมเรือในประเทศไทยดังเช่น
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในอู่ซ่อมเรือ โดยให้อานาจแก่กรมเจ้าท่า
ในการกากับดูแลอู่ซ่อมเรือ
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บทที่ 13 ธุรกิจบริการซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การขนส่งทางราง
13.1 บทนา
ระบบขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศและคุณภาพความเป็นอยู่ของประชากร การขนส่งทางรางมีต้นทุนต่อหน่วยต่าเนื่องจาก
เป็นการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในปริมาณหรือจานวนมาก แต่การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางราง
ในประเทศไทยยังจากัด สืบเนื่องจากปัญหาของโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดการบูรณะให้อยู่ในมาตรฐาน
ทาให้การให้บริการของรถไฟขาดประสิทธิภาพทั้งด้านความปลอดภัย รวดเร็วในการให้บริการและ
ความตรงต่อเวลา ทาให้ทั้งปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางและปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางรถไฟลดลงมาโดย
ตลอด ซึ่งทาให้การขนส่งทางรถไฟไม่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการขนส่งสินค้า (Logistics) ได้
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้มีการริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบรางจานวนมากไม่ว่าจะเป็น โครงการรถไฟทางคู่ 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 993 กิโลเมตร
รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล 11 โครงการ และรถไฟความเร็ว สู ง
กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – หนองคาย ปริมาณรางและตู้รถไฟที่เพิ่มมากขึ้นในระบบขนส่งของประเทศ
ย่อมหมายถึงการขยายตัวของอุปสงค์การซ่อมแซมและการบารุงรักษาระบบการขนส่งทางรางอย่างก้าว
กระโดด การซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นขบวนรถ หัวรถจักร ตลอดจนอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการบริการระบบการขนส่งทั้งรถไฟ รถไฟฟ้า หรือแม้แต่รถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลคาด
ว่าจะมีการดาเนินการต่อไปในอนาคตนั้น มูลค่าการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนก็เป็นอีกต้นทุน
หนึ่งที่ต้องคานึงถึงในแต่ละปี และยิ่งเมื่อคูณอายุการใช้งานไป มูลค่าการซ่อมบารุงจะมีความใกล้เคียง
กับการจัดซื้อชุดใหม่ซึ่งต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ภายใต้นโยบายการส่งเสริมพัฒนาระบบขนส่งของไทยในระยะยาว ภาครัฐอาจ
จาเป็นต้องมีการส่งเสริมการผลิ ตชิ้ นส่วนขบวนรถ ระบบต่างๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ ภายในประเทศ
คู่ขนานกันไปด้วย เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนการนาเข้าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างฯ จากต่างประเทศซึ่งมี
ต้นทุนค่อนข้างสูง นอกจากนี้แล้วการผลิตชิ้นส่วนได้เองภายในประเทศย่อมหมายถึงการสร้างโอกาสใน
การเติบโตทางด้านวิศวกรรมและธุรกิจชิ้นส่วน ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศ นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการลดเงินลงทุนที่ต้องสูญเสียไปกับการซ่อม
บารุงรักษาชิ้นส่วน อีกทั้งความล่าช้าในการจัดส่งอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่จะนามาสับเปลี่ยนในอนาคตอีก
ด้วย
ตลาดบริการซ่อมบารุงระบบการขนส่งทางรางสามารถจาแนกได้เป็นตลาดบริการซ่อมบารุง
รถไฟทั่วไปและรถไฟฟ้า การศึกษานี้เลือกที่จะศึกษาตลาดบริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าเนื่องจากในช่วง 5

ปีต่อไประบบการขนส่งมวลชนโดยระบบรถไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจากโครงการรถไฟฟ้าและ
รถไฟความเร็วสูงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเสรีการให้บริการและส่งเสริมให้
ผู้ป ระกอบการไทยได้มีโอกาสในการพัฒ นาต่อยอดในอุตสาหกรรมการซ่อมบารุง ดังกล่ าวจึงจะได้
ทาการศึกษาการให้บริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

13.2 ขอบเขตตลาด
ระบบการขนส่งทางรางของประเทศไทย เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยเป็นการขนส่งโดยรถไฟแต่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานของระบบรางรถไฟที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ทาให้เกิดปัญหาในการขนส่งทั้งการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งส่งผลต่อความล่าช้าและ
ความปลอดภัยต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาระบบการขนส่งทางราง
ของประเทศเรื่อยมา สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
ก. รถไฟ
ข. รถไฟฟ้า ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่เริ่มมีการดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
ค. รถไฟความเร็ ว สู ง เป็ นนโยบายที่ภ าครัฐ ก าลั งศึ กษาแนวทางความเป็น ไปได้ ของ
โครงการดังกล่าว และกาลังจะพัฒนาให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
อนึ่ง ระบบการดาเนินการของการขนส่งทางราง รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงานมีความ
แตกต่างกันไปตามรูปแบบของการขนส่งทางราง ทาให้เทคโนโลยี นวัตกรรม และเทคนิคของการซ่อม
บารุงรูปแบบการขนส่งทางรางใช้ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษาโครงสร้าง
ตลาดการซ่อมบารุงระบบขนส่งทางรางจะต้องแยกวิเคราะห์โครงสร้างตลาดการให้บริการซ่อมบารุง
เป็น 3 ตลาด คือ การซ่อมบารุงรถไฟ การซ่อมบารุงรถไฟฟ้า และการซ่อมบารุงรถไฟความเร็วสูง
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการซ่อมบารุงรถไฟนั้น เป็นการซ่อมบารุงหัวรถจักร การซ่อมบารุง
ตัวรถหรือขบวนรถไฟ และการซ่อมบารุงทางรถไฟและรางรถไฟ ซึ่งการซ่อมบารุงส่วนมากแล้วการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะเป็นผู้ดาเนินการซ่อมบารุงเองและการซ่อมบารุงดังกล่าวมิได้อาศัย
การใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมแต่ประการใด ขณะที่การซ่อมบารุงรถไฟความเร็วสูงยังเป็นโครงการที่
รัฐบาลกาลังดาเนินการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การศึกษาโครงสร้างตลาด
การซ่อมบารุงระบบการขนส่งทางรางจึงจะนาเสนอเพียงโครงสร้างตลาดการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าเท่านั้น
เพื่อรองรับการขยายตัวของเส้นทางรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กปี่ ีข้างหน้า

13.3 โครงสร้างตลาดและสภาพการแข่งขัน
13.3.1 โครงสร้างตลาด
ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเพื่อการขนส่งมวลชนในประเทศไทย ประกอบด้วยผู้ให้บริการ 3 รายหลัก
ได้แก่
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1) บริษัท บีทีเอส จากัด (มหาชน) หรือ BTS เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้ารายแรกของ
ประเทศไทย
2) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้ให้บริการ
รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน MRT และรถไฟฟ้าสายสีม่วง
3) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการทั้ง 3 รายดังกล่าวได้นาเข้าขบวนรถไฟฟ้าจากบริษัท ซีเมนส์ จากัด จาก
เยอรมนี รวมทั้งซื้อสัญญาการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าจากบริษัทดังกล่าวด้วย เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว บริษัท
ที่ผลิตรถไฟฟ้าจะเป็นผู้ซ่อมบารุงขบวนรถไฟของตนเองเนื่องจากเทคโนโลยีและระบบของรถไฟฟ้า
ขึ้นอยู่กับการพัฒนาของแต่ละบริษัท ยกเว้ นแต่ในกรณีของรถไฟฟ้า Airport Link ซึ่ง การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เป็นผู้ดาเนินการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าเองหลังจากได้จ้างบริษัทซีเมนส์มาให้บบริการ
ซ่อมบารุงในระยะแรกเพื่อประหยัดต้นทุน
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของจานวนผู้โดยสาร ทาให้ บริษัท บีทีเอส ต้องเพิ่มจานวนขบวน
รถไฟฟ้า แต่มิได้นาเข้าขบวนรถไฟฟ้าจากบริษัทซีเมนส์เพียงรายเดียว เนื่องจากต้องการให้มีการแข่งขัน
ระหว่างผู้ผลิตรถไฟฟ้ามากขึ้น โดยมีการจัดซื้อขบวนรถเพิ่มจากบริษัทผู้ผลิตรถไฟฟ้า CRRC ของ
ประเทศจีน หากแต่ไม่ได้ซื้อสัญญาการซ่อมบารุงเนื่องจากระบบรถไฟฟ้าของจีนมี ความซับซ้อนน้อย
กว่าของประเทศเยอรมนี บริษัท BTS จึงเลือกที่จะซ่อมบารุงขบวนรถไฟฟ้าเอง ขณะที่การซ่อมบารุง
รถไฟฟ้าของบริษัท Siemens บริษัท BTS ยังคงใช้บริการซ่อมบารุงจากผู้ผลิตเช่นเดิม
นอกจากขบวนรถไฟฟ้าจากประเทศจีนแล้ว ยังมีการนาเข้าขบวนรถไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่ น
เพื่อให้บริการเส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งผู้ให้บริการได้แก่ บริษัท BEM ได้นาเข้ารถไฟฟ้าจาก
บริษัท เจแปน ทรานสปอร์ต เอ็นจิเนี ยริ่ง จากัด (J-TREC) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถไฟฟ้าชั้นนาของ
ประเทศญี่ปุ่น พร้อมสัญญาการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าระยะยาว ส่งผลให้ตลาดการซ่อมแซมและบารุงรักษา
รถไฟฟ้าในประเทศไทยมีจานวนผู้ประกอบการมากขึ้นกว่าเดิมที่มีเฉพาะบริษัทซีเมนส์
ดั ง นั้ น ผู้ ด าเนิ น การซ่ อ มบ ารุ ง รถไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ใ นระบบรถไฟฟ้ า ในประเทศไทยจึ ง
ประกอบด้วยผู้ดาเนินการทั้งหมด 4 ราย (ตามตารางที่ 13.1) ซึ่งเป็นบริษัทไทย 2 ราย ได้แก่ บริษัท
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ซึ่งให้บริการซ่อมบารุงภายในบริษัท
ตนเองมิได้เปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอก ขณะที่ผู้ดาเนินการบริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าอีก 2 ราย เป็น
บริษัทต่างชาติ ซึ่งเป็ นบริษัทผู้ผลิ ตรถไฟฟ้าและรับเหมาสัญญาการซ่อมบารุ งรถไฟฟ้าในระยะยาว
ได้แก่
1. บริษัท ซีเมนส์ จากัด เป็นนิติบุคคลต่างด้าวโดยนิตินัย ซึ่งมีการถือหุ้นโดยบุคคลหรือนิติ
บุคคลต่างด้าวในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละกึ่งหนึ่ง เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้น จะเห็น
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ได้ว่า มีการถือหุ้นโดยนิติบุคคลสัญชาติดัชร้อยละ 99.00 บุคคลธรรมดาสัญชาติเยอรมัน
ร้อยละ 0.0001 และนิติบุคคลสัญชาติไทยร้อยละ 0.9999% (ตามรูปที่ 13.1)
2. บริษัท เจแปน ทรานสปอร์เตชั่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด เป็นนิติบุคคลต่างด้าว
โดยนิตินัย โดยมีนิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 (ตามรูปที่ 13.2)
รูปที่ 13.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ซีเมนส์ จากัด

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์

รูปที่ 13.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เจแปน ทรานสปอร์เตชั่น เทคโนโลยี
(ไทยแลนด์) จากัด

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์

กล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้ประกอบการที่ให้บริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าทั้งหมด 4 ราย เป็นนิติบุคคล
ไทยจานวน 2 ราย มีส่วนแบ่งการตลาดซ่อมบารุงรถไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 22 ขณะที่เป็นนิติบุคคลต่างชาติ
โดยนิตินัย จานวน 2 ราย และมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 78 (ตามรูปที่ 13.3)
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รูปที่ 13.3 ส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจบริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าระหว่างนิติบุคคลไทยและนิติบุคคล
ต่างชาติ

นิติบุคคลไทย
22%

นิติบุคคลต่างด้าว
โดยนิตินัย
78%

ที่มา : จากการวิเคราะห์โดยผู้วจิ ัย (2561)
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ตารางที่ 13.1 ผู้ให้บริการซ่อมบารุงรักษารถไฟฟ้าและอุปกรณ์ในระบบการขนส่งมวลชนในประเทศไทย
ลาดับ รายชื่อผู้ให้บริการ
ที่

การให้บริการ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)
ไทย
ต่างชาติ
ดาเนินการซ่อมบารุงขบวนรถไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ 100 ดัช 99.00
เฉพาะรถไฟฟ้า ที่ นาเข้า จากบริษั ท ซี เ มนส์ โดย
ซ่อมบารุงรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน
ของบริษัท BTS และบริษัท BEM

1

บริษัท ซีเมนส์ จากัด

2

บริษัท เจแปน ทรานสปอร์
ดาเนินการซ่อมบารุงสาหรับโครงการรถไฟฟ้าสาย
เตชั่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) สีม่ ว ง ให้ แ ก่ บ ริษั ท BEM เพื่ อใช้ ใ นการขนส่ ง
จากัด
สาธารณะ

3

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง
จากัด (มหาชน)

4

ญี่ปุ่น 100

ดาเนินการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าที่นาเข้าจากประเทศ 50.97 สวิส 5.12
จีน บริษัท CRRC (China Railway Rolling
สิงคโปร์ 2.57
Stock Corporation)
อังกฤษ 2.10
ฮ่องกง 0.84
อเมริกัน 0.57
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ดาเนินการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
100
ประเทศไทย (รฟม.)

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ ิจัย

288

สัญชาติบริษัท

ดัช
(บริษัทสัญชาติเยอรมนี
แต่ถือหุ้นผ่านนิติบคุ คล
ที่จดทะเบียนในประเทศ
เนเธอร์แลนด์)
ญี่ปุ่น

ไทย

ไทย

สัดส่วน
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
กรรมการ
ลายมือชื่อ
ไทย:ต่างชาติ
1:4 2 ใน 3 ของ
 นายมาร์คุส ลอเรนซีนี่
 นางสุปรียา มกรามณี
 น า ย อ า ร์ มิ น ฮ า น ส์
โวล์ฟกัง บรูค
0:6 กรรมการหนึ่งคนลงลายมือ
ชื่ อ และประทั บ ตราส าคั ญ
ของบริษัท
11:3 กรรมการหนึ่งคน

13.3.2 สภาพการแข่งขัน
จากโครงสร้างตลาดการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าในประเทศไทยจะเห็นได้ว่ามีผู้ดาเนินการซ่อม
บารุงรถไฟฟ้าเพียง 4 รายเท่านั้น ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถไฟฟ้าจากต่างประเทศ 2 ราย และบริษัทที่
นาเข้ารถไฟฟ้าซึ่งดาเนินการซ่อมบารุงเอง 2 ราย
ทั้งนี้ หากวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในตลาดการซ่อมบารุงรถไฟฟ้า อาจกล่าวได้ว่าตลาดการ
ซ่อมบารุงรถไฟฟ้าไม่ได้มีการแข่งขัน ระหว่างผู้ให้บริการซ่อมบารุงเท่าใดนัก เนื่องจากผู้ผลิตขบวนรถ
ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติต่างก็มีสัญญาการซ่อมบารุงที่พ่วงมากับรถไฟฟ้าของตนเองเท่านั้น ด้วยเหตุผลที่
กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว
อย่ างไรก็ดี หากคานวณส่ว นแบ่งตลาดของผู้ให้ บริการซ่อมบารุงแต่ละรายตามจานวนตู้
รถไฟฟ้าที่มีการนาเข้ามาเพื่อให้บริการขนส่งมวลชนพบว่า บริษัทซีเมนส์มีจานวนตู้รถมากที่สุด 197 ตู้
(อี ก 27 ตู้ ร.ฟ.ท. ซ่ อมเองตามที่ ได้ กล่ า วมาแล้ ว ) ตามมาด้ว ยบริษั ท เจแปน ทรานสปอร์ เตชั่ น
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด จานวน 63 ตู้ และ รถไฟฟ้าจากประเทศจีน จานวน 48 ตู้ซึ่ง BTS
ดาเนินการซ่อมบารุงเองตาม รายละเอียดตามตารางที่ 13.2 ทั้งนี้ หากนาจานวนตู้รถไฟที่ผู้ให้บริการ
ซ่อมบารุงแต่ละรายดูแลอยู่มาคานวณเป็นส่วนแบ่งตลาดจะพบว่ า บริษัท ซีเมนส์ จากัด มีส่วนแบ่ง
ตลาดในการซ่ อ มบ ารุ ง รถไฟฟ้ า มากถึ ง ร้ อ ยละ 59 ขณะที่ ก ารซ่ อ มบ ารุ ง รถไฟฟ้ า ของบริ ษั ท
บีทีเอส จากัด (มหาชน) ซึ่งดาเนินการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าที่นาเข้าจากประเทศจีน มีส่วนแบ่งตลาดของ
การซ่อมบารุงร้อยละ 14 และบริษัท เจแปน ทรานสปอร์เตชั่น ซึ่งดาเนินการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าสายสี
ม่วงให้กับบริษัท BEM มีส่วนแบ่งตลาดการซ่อมบารุงเท่ากับร้อยละ 19 ในขณะที่บริษัท รถไฟฟ้า
ร.ฟ.ท. แม้ว่าจะมีการนาเข้ารถไฟฟ้าจากบริษัทซีเมนส์ก็ตาม แต่บริษัทเลื อกที่จะดาเนินการซ่อม
รถไฟฟ้าเอง ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 8 ตามรูปที่ 13.4

289

ตารางที่ 13.2 จานวนขบวนรถไฟฟ้าและตู้รถไฟฟ้าที่ให้บริการขนส่งมวลชน
บริษัทผู้ผลิตรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าที่ให้บริการขนส่งมวลชน
รถไฟฟ้า BTS

บริษัท ซีเมนส์ จากัด

รถไฟฟ้า
สายสีนาเงิ
้ น
35 ขบวน ขบวนละ 19 ขบวน ขบวนละ 3
4 ตู้ 140 ตู้
ตู้ 57 ตู้

บริษัท เจแปน ทราน
สปอร์เตชั่น เทคโนโลยี
(ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท CRRC (China 12 ขบวน ขบวนละ
Railway Rolling
4 ตู้ 48 ตู้
Stock Corporation)
(BTS ซ่อมเอง)

รถไฟฟ้า
สายสีม่วง
-

รถไฟฟ้า
แอร์พอร์ตลิงค์
9 ขบวน ขบวนละ 3 ตู้
27 ตู้ (ร.ฟ.ท. ซ่อมเอง)

-

21 ขบวน
ขบวนละ 3 ตู้
63 ตู้

-

-

-

-

ที่มา : จากการรวบรวมของผู้วิจยั (พฤษภาคม 2561)

รูปที่ 13.4 ส่วนแบ่งตลาดในการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าของไทย

บริษัท บีทีเอส
จากัด (มหาชน)
14%

บริษัท รถไฟฟ้า
ร.ฟ.ท. จากัด
8%

บริษัท ซีเมนส์
จากัด
59%

บริษัท เจแปน
ทรานสปอร์เตชั่น
เทคโนโลยี (ไทย
แลนด์) จากัด
19%
ที่มา : จากการรวบรวมของผู้วิจยั ( 2561)

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์อัตราการกระจุกตัวเพื่อวิเคราะห์การผูกขาดในการให้บริการ พบว่า
บริษัทซีเมนส์ จากัด ซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ที่ครองตลาดซ่อมบารุงรถไฟฟ้า มีส่วนแบ่งการตลาดในการซ่อม
บารุงรถไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งถือว่ามีอัตราการกระจุกตัวสูงมาก แต่อย่างไรก็ตาม รถไฟฟ้าเป็น
ธุร กิจ ที่เพิ่งเกิดขึ้น ไม่น านและลั กษณะการให้ บริการซ่อมบารุงเป็นสั ญญาต่อเนื่องจากการนาเข้า
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รถไฟฟ้าดังนั้นจึ งไม่แปลกนักที่อานาจผูกขาดการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าจะกระจุกตัว ที่บริษัท ซีเมนส์
จากัด เนื่องจากผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าทั้ง BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ต่างก็นาเข้าขบวนรถไฟฟ้า
จากบริษัทซีเมนส์
อนึ่ง ในอนาคตอันไกล้จะมีผู้ประกอบการซ่อมบารุงขบวนรถไฟฟ้าอีก 1 ราย คือ บริษัท บอม
บาร์ดิเอร์ จากประเทศแคนาดาซึ่งเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้ารางเดี่ยวที่เรียกว่า monorail เนื่องจาก เส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วง แคราย – มีนบุรี ซึ่งมีบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จากัด ซึ่งเป็น
บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ของ กิ จ การร่ ว มค้ า บี เ อสอาร์ ประกอบด้ ว ย บริ ษั ท บี ที เ อส กรุ๊ ป โฮลดิ ง ส์ จ ากั ด
(มหาชน), บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีโฮลดิงส์ จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับสัมปทานในการเดินรถได้ กาหนดให้ใช้รถไฟฟ้ารุ่น บอม
บาร์ดิเอร์ อินโนเวีย โมโนเรล 300 ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวชนิดขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยไม่ใช้คน
ควบคุม (Automated Driverless Monorail System) ทั้งหมด 168 ตู้ 42 ขบวน ขบวนละ 4 ตู้
โครงการดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2564

13.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
13.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจการให้บริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้า เป็นธุรกิจบริการที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กากับดูแลสัดส่วนการลงทุนของ
บริษัทต่างชาติในภาพรวมของทั้งประเทศ โดยธุรกิจการให้บริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้ามิได้มีการกากับ
ดูแลเป็ น การเฉพาะเช่น ธุร กิจ การซ่อมบารุงอากาศยาน เนื่องจากธุรกิจบริการดังกล่ าวมิได้ส ร้าง
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการให้บริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้ายังเป็นธุรกิจบริการใหม่ที่
เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศได้ไม่นาน และคนไทยยังไม่มีศักยภาพมากพอที่จะให้บริการยังจาเป็นต้องอาศัย
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจากต่างประเทศอยู่มิน้อย
แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายการขยายโครงการเส้นทางเดินรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลอีก 11 สาย จะทาให้จานวนรถไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว การซ่อมแซม
บารุงรักษารถไฟฟ้า รวมถึงระบบรถไฟฟ้าจึงมีความสาคัญอย่างมาก การซ่อมบารุงจาเป็นต้องมีการ
กากั บ ดูแ ลเกี่ย วกั บ มาตรฐานการซ่ อ มบารุ ง เพื่ อ ความปลอดภั ย ของผู้ โ ดยสาร ดั ง นั้น ในอนาคต
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอาจจาเป็นต้องเข้ากากับดูแลการประกอบกิจการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าให้ได้
ตามมาตรฐานสากลต่อไป
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13.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
การซ่อมบารุงรถไฟฟ้าเป็นบริการที่เชื่อมโยงกับการให้บริการรถไฟฟ้าภายในประเทศ แต่ด้วย
ณ ปัจจุบันปี พ.ศ. 2560 ปริมาณรถไฟฟ้าที่มีในประเทศไม่ได้มีจานวนมากนัก ทาให้ตลาดการซ่อม
บารุงรถไฟฟ้าค่อนข้างแคบ
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ถึงสภาพการแข่งขันตามที่ได้กล่าวในเบื้องต้นนั้นอาจกล่าวได้ ว่าตลาด
การให้บริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าไม่สามารถจะแข่งขันกันได้เลย เนื่องจากการซ่อมบารุงรถไฟฟ้ามีเรื่อง
ของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง การซ่อมบารุงรถขบวนรถไฟฟ้าจะแตกต่างกันไปตามบริษั ทที่ผลิตตัว
รถ ดังนั้น การซ่อมบารุงรถไฟฟ้าจึงจากัดอยู่กับบริษัทผู้ผลิตตัวรถเป็นหลัก ถ้านาเข้ารถของบริษัทใด
เข้ามาก็จาเป็นต้องซื้อสัญญาการซ่อมบารุงของบริษัทนั้น ๆ ด้วย
แม้ว่าบริษัทไทยเช่น บริษัท BTS หรือ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จะสามารถดาเนินการซ่อม
บารุงรถไฟฟ้าได้แต่การซ่อมบารุงส่วนมากจะเป็นการซ่อมบารุงทั่วไปเท่านั้น แต่ถ้าเป็นปัญหาที่ระบบ
ทั้งหมดล้มเหลวก็อาจจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่เป็นผู้ผลิต เช่น ขบวนรถไฟฟ้าของบริษัท
ซีเมนส์ ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงและใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน บริษัท BTS บริษัท BEM จึง
จาเป็นต้องจ้างให้บริษัท ซีเมนส์ดาเนินการซ่อมบารุงต่อไป
นอกจากนี้แล้ว การซ่อมบารุงเฉพาะรถไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นบริการที่มีกาไรมากนัก
เนื่ องจากปริมาณรถไฟฟ้าที่จ ะซ่อมบารุงไม่ได้มีจานวนมากนัก หากแต่ในอนาคตเมื่อมีการขยาย
เส้นทางทั้ง 11 สาย อาจจะเป็นแรงจูงใจให้บริษัทไทยมีการลงทุนด้านการซ่อมบารุงรักษารถไฟฟ้า
มากขึ้นโดยไม่จาเป็นต้องพึ่งจากบริษัทต่างชาติ หากแต่จาเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
และขีดความสามารถในการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นด้วย
13.4.3 ศักยภาพของคนไทย
ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีบริษัทที่ให้บริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้า แม้ว่า บริษัท BTS หรือ
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จะมีการดาเนินการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าหากแต่เป็นการซ่อมบารุงรถไฟฟ้า
ภายในมิได้เปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอก
นอกจากนี้แล้ว รถไฟฟ้าที่ผลิตโดยบริษัทชั้นนาของต่างประเทศ เช่น ซีเมนส์ เป็นรถไฟฟ้าที่มี
คุณภาพสูงและใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ซับซ้อน ดังนั้นการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าต้องอาศัยทักษะความรู้
ความเชี่ยวชาญจากผู้ผลิต ถึงแม้บริษัท BTS หรือ บริษัท ร.ฟ.ท. จะสามารถทาการซ่อมบารุงรถไฟฟ้า
เองได้แต่เป็นการซ่อมบารุงแบบทั่วไป หากเป็นปัญหาการซ่ อมบารุงเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าหรือเกิด
ปัญหาระบบล้มเหลวก็จาเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่เป็นผู้ผลิต
แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบาย EEC ได้มีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการพัฒนาด้าน
กาลั งคนในการซ่อมบ ารุ งรถไฟฟ้าเพื่อรองรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็ว สูง ในอนาคต ทั้งนี้น ายก
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สมาคมวิศวกรรมระบบรางไทยได้ร่วมกับวิทยาลัยการช่างจังหวัดชลบุรีพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตช่าง
ซ่อมบารุงรถไฟฟ้าขึ้น ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับการซ่อมบารุงระบบการขนส่งทางราง
ทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่
•
•
•
•

การซ่อมทางรถไฟและสิ่งปลูกสร้าง
การซ่อมระบบไฟฟ้า
การซ่อมระบบอาณัติสัญญา
การซ่อมระบบตั๋ว

ทว่า ในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมการซ่อมบารุงรถไฟฟ้านั้น นอกจากจะ
พัฒนาด้านกาลังคนเพื่อรองรับตลาดแล้ว จาเป็นต้องเปิดโอกาสให้บริษัทไทยได้เข้ามาในตลาดการ
ซ่อมบารุงรถไฟฟ้าก่อน หากภาครัฐเปิดประมูลสัญญาการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าที่แยกออกมาจากสัญญา
สัมปทานการเดินรถ คาดว่าจะมีบริษัทไทยอีกจานวนไม่น้อยให้ความสนใจ เนื่องจากทักษะในการซ่อม
บารุงคนไทยสามารถทาได้ และจะช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าและ
สามารถต่อยอดไปถึงการผลิตรถไฟฟ้าเองในประเทศได้ แต่เนื่องจากการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าผูกโยงไป
กับสัญญาสัมปทานการเดินรถซึ่งส่วนมากบริษัทที่ได้รับสัมปทานมักจะซื้อสัญญาการซ่อมบารุงของ
บริษัทผู้ผลิตรถไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาอะไหล่สาหรับการซ่อมบารุง
อนึ่ง ประเทศไทยจาเป็นต้องไตร่ตรองเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหาร
จัดการการขนส่งทางรางว่าควรมีแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนและเตรียมความพร้อมอย่างไร เพื่อ
รองรับการเติบโตของการขนส่งทางรางที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

13.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นว่าตลาดการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าไม่ได้ เป็นตลาดเปิดที่ให้มีการ
แข่งขัน การซ่อมบารุงรถไฟฟ้าส่วนมากจะมาพร้อมกับการนาเข้ารถไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตรถไฟฟ้า
จะเป็น ผู้ดาเนินการซ่อมบ ารุงเป็ นหลัก ซึ่งการเข้ามาประกอบธุรกิจซ่อมบารุงรถไฟฟ้าของบริษัท
ต่างชาติ 2 ราย ได้แก่ บริษัท ซีเมนส์ จากัด และบริษัท เจแปน ทรานสปอร์เตชั่น เทคโนโลยี (ไทย
แลนด์) จากัด ได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบกิจการโดยเข้ามาผ่านช่องทางการใช้สิทธิประโยชน์ของ
BOI จึงทาให้ผู้ประกอบการทั้ง 2 รายมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยนิติบุคคลต่างชาติเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทผู้ผลิตรถไฟฟ้าของต่า งชาติที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย
ไม่ได้มีเพียงแค่ 2 รายเท่านั้น ยังมีบริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย)
จากัด หากแต่ไม่ได้เข้ามาให้ดาเนินการในกิจการการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าแต่เป็นการให้บริการด้านการ
บริหารจัดการระบบอาณัติสัญญาณของระบบการเดินรถไฟฟ้า แต่ทั้งนี้ด้วยโครงการขยายเส้นทาง
รถไฟฟ้าที่จะมีเพิ่มขึ้นอีกจานวน 11 สาย ซึ่งจะมีการนาเข้ารถไฟฟ้าจากบริษัทต่างชาติเข้ามาเปิด
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ให้บริการขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทาให้แนวโน้มการเข้ามาประกอบกิจการ
ซ่อมบารุงของบริษัทผู้ผลิตรถไฟฟ้าเข้ามาเพิ่มขึ้น ได้แก่



บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น หรือ มิตซูบิชิเฮฟวีอินดัสทรีส์ เป็นบริษัทผลิตรถไฟฟ้าที่จะ
นาเข้ามาให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (สายสีแดงเข้มและสายสีแดงอ่อน)
บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ เป็นบริษัทผลิตรถไฟฟ้าที่จะนาเข้ามาให้บริการรถไฟฟ้าสายสี
เหลือง สายสีชมพู และสายสีทอง

ขณะที่เส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายสีส้มยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดประมูล
ให้ผู้ประกอบการรายใดเข้ามาดาเนินกิจการเดินรถ จึงทาให้ยังไม่ทราบว่าจะมีการนาเข้ารถไฟฟ้าของ
บริษัทต่างชาติใดเข้ามาให้บริการ ซึ่งอาจเป็นการเปิดโอกาสให้ต่างชาติสนใจเข้ามาร่วมทุนในการ
ประกอบกิจการเดินรถและให้บริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าสายดังกล่าวด้วย

13.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
เนื่องจากประเด็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยเป็นประเด็นที่มีความสาคัญยิ่งสาหรับระบบการขนส่ง
มวลชน การกาหนดมาตรฐานของยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ อากาศยาน หรือ รถไฟเป็นสิ่งที่
รัฐต้องกากับดูแล โดยมีการตรวจสอบสภาพของยานพาหนะ รวมทั้งกาหนดมาตรฐานในการซ่อม
บารุงอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่รัฐกาหนดขึ้นมักเป็นมาตรฐานขั้นต่า เนื่องจาก บริษัทที่เป็นผู้ผลิตตัว
รถไฟฟ้าเอง ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Siemens Bombardier หรือ J-TREC ก็ดี ก็มีคู่มือในการซ่อมบารุง
เช่นเดียวกัน บริษัทข้ามชาติเหล่านี้มักได้รับการรับรองจากผู้ใช้บริการรายใหญ่ เช่น Deutsche Bahn
ของเยอรมนี หรือ SNCF ของฝรั่งเศส เป็นต้น รวมทั้งได้รับการรับรองจากระบบ ISO ที่เกี่ยวข้องอีก
ด้วย
ตัวอย่างเช่น ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นมีเอกสารว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของรถไฟญี่ปุ่น
(Technical Regulatory Standards on Japanese Railways) ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางราง
(Railway Bureau) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและท่องเที่ยว (Ministry
of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) เอกสารดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
มาตรฐานของราง เช่น ความกว้าง และการโค้ง มาตรฐานของสถานีรถไฟ เช่น มาตรฐานความ
ปลอดภัยและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนมาตรฐานของขบวนรถไฟ (rolling stock) และ
มาตรฐานในการซ่อมบารุง (Maintenance of rolling stock) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบ
ขบวนรถใหม่ การตรวจสอบสภาพของขบวนรถที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ระยะเวลาที่ ต้ อ งตรวจสอบสภาพ
ตลอดจนการเปิ ดเผยผลการตรวจสอบสภาพต่อสาธารณะและการเก็ บรักษาข้อมูล เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบสภาพ
ประเทศไทยไม่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการซ่อมบารุงรักษารถไฟและรถไฟฟ้าเนื่องจากยังไม่มี
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง หรือที่เรียกว่า Railway Act แม้จะมีการจัดทาร่าง พ.ร.บ. การ
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ขนส่งทางราง พ.ศ. .... ทาให้ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับดูแลการขนส่งทางรางต่างจาก
การขนส่งทางบกซึ่งมีกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ดูแล หรือ การขนส่งทางอากาศซึ่งมีสานักงานการบิน
พลเรื อ นเป็ น หน่ ว ยงานที่ก าหนดกฎกติ กาในการกากับดูแ ล ซึ่งรวมถึง การก าหนดมาตรฐานของ
เครื่องบินด้วย เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้รับการผลักดันจากรัฐบาลจึงยังไม่ผ่านกระบวนการ
ทางนิติบัญญัติ ดังนั้น การซ่อมบารุงขบวนรถไฟฟ้าแต่ละสายในสภาพปัจจุบันจะเป็นไปตามที่สัญญา
สัมปทาน (ถ้ามี) หรือตามที่ผู้ให้บริการกาหนดซึ่งอาจเป็นหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตตัวรถ
กาหนดในคู่มือการซ่อมบารุงก็ได้ ทาให้บางครั้งเกิดปัญหารถไฟฟ้าเสีย ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในกรณีของ
รถไฟฟ้าสาย Airport Link เนื่องจากการซ่อมบารุงนั้น ร.ฟ.ท. เป็นผู้ดาเนินการเอง ไม่ได้ว่าจ้างผู้ผลิต
ขบวนรถคือ Siemens มาให้บริการซ่อมบารุง หากแต่ ร.ฟ.ท. ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานในการเดินรถเป็น
ผู้ดาเนินการซ่อมบารุงเอง ซึ่งมีขีดความสามารถในการซ่อมบารุงที่จากัดเนื่องจากมิได้เป็นผู้ผลิตตัว
รถไฟฟ้าเอง รวมทั้งมีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างชิ้นส่วนที่ล่าช้าเนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทาให้ขบวนรถจานวนมากไม่สามารถใช้งานได้
สาหรับในส่วนของการกากับดูแลหุ้นส่วนต่างชาตินั้น ประเทศญี่ปุ่นไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับการ
ถือหุ้นของคนต่างด้าวในธุรกิจใดๆ ยกเว้นในกรณีของธุรกิจไม่กี่รายการที่เกี่ยวกับความมั่นคง เช่น
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การแพร่ภาพกระจายเสียง การเกษตร พลังงาน ( ปิ โตรเลียม การไฟฟ้า) การ
ประปา และ โทรคมนาคม (เฉพาะการถือหุ้นในบริษัท NTT ที่เคยเป็นรัฐวิสากิจเท่านั้น)

13.7 สรุปและข้อเสนอแนะ
13.7.1 สรุปผลการศึกษา
จากโครงสร้างการตลาดการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าจะเห็นได้ว่ามีผู้ให้บริการน้อยราย และไม่ได้
เป็นตลาดที่เปิดให้มีการแข่งขันแต่ประการใด เนื่องจากการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าเป็นบริการที่มากับการ
นาเข้ารถไฟฟ้าซึ่งบริษัทที่ผลิตรถไฟฟ้ าจะเป็นผู้ดาเนินการเอง เนื่องด้วยความซับซ้อนของเทคโนโลยี
จึงจาเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคในการซ่อมบารุงของบริษัทผู้ผลิต แม้ว่าศักยภาพ
ของคนไทยเช่นบริษัท บีทีเอส หรือ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จะสามารถดาเนินการซ่อมบารุงเองได้ แต่
ก็จะเป็นการซ่อมบารุ งแบบทั่วไป แต่ถ้าหากเป็นเรื่องระบบล้มเหลวก็จาเป็นต้องอาศัยบริษัทผู้ผลิต
รถไฟฟ้าเป็นผู้ดาเนินการ
อนึ่ง แนวโน้มการเติบโตของการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีอัตราการเติบโตที่
สูงขึ้นเพื่อรองรับการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากโครงการรถไฟฟ้าอีก 11 สาย โดยจานวนตู้รถ
น่าจะเพิ่มอีกประมาณ 500 ตู้ จาก 335 ตู้ในปัจจุบัน หากแต่บริษัทที่ดาเนินการส่วนมากจะเป็น
บริษัทที่ผลิตรถไฟฟ้า ไม่ได้มีการเปิดให้บริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าแบบทั่วไป ดังนั้น การเปิดเสรีภาค
บริการในธุรกิจการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าแม้ว่าจะเปิดโอกาสให้ต่างชาติส ามารถเข้ามาลงทุนประกอบ
กิจการในประเทศได้ ทว่าอาจจะไม่ได้ดึงดูดให้ต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนมากนักยกเว้นบริษัทที่เป็น
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ผู้ผลิตรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบารุง อย่างไรก็ดี ในฐานะที่ผู้รับสัมปทาน
การเดินรถไฟฟ้าทั้งรัฐและเอกชนเป็นลูกค้าของบริษัทเหล่านี้ การเปิดให้บริษัทต่างชาติที่หลากหลาย
สามารถเข้ามาเสนอบริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าในประเทศไทยได้ย่อมเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้แก่ผู้รับ
สัมปทานไทย นอกจากนี้แล้ว เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ต้องจ้างวิศวกรและช่างไทย รวมทั้งทาสัญญารับ
ช่วงกับบริษัทในประเทศไทยสาหรั บงานที่ไม่ซับซ้อนย่อมส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ
ซ่อมบารุงรถไฟฟ้ามาสู่ผู้ประกอบการไทย
แม้ว่าผู้ประกอบการไทยจะแข่งขันกับบริษัทอย่างซีเมนส์ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีรถไฟฟ้า
ไม่ได้ ด้วยทั้งองค์ความรู้เชิงเทคนิค ขนาดของธุรกิจที่ทาให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ ายจากการจัดซื้อ
ชิ้นส่วนปริมาณสูง ตลอดจนการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง แต่บริษัทไทยสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะในการซ่อมบารุงในระดับที่สูงขึ้นได้ ทั้งในส่วนของระบบซอฟท์แวร์ที่ควบคุมตัวรถ และ วิธีการ
ซ่อมบารุงและวิธีการสรรหาชิ้นส่วนอะไหล่ เป็นต้น
13.7.2 ข้อเสนอแนะ
อนึ่ ง ธุร กิจ บริ การซ่อมบ ารุ งรถไฟฟ้าจะเป็นก้าวแรกที่อาจพัฒนาไปสู่ธุรกิจการประกอบ
รถไฟฟ้าในอนาคตได้ เพราะผู้ ป ระกอบการไทยสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและระบบการ
ควบคุมรถไฟฟ้าที่ผลิตจากผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจการซ่อมบารุง
รถไฟฟ้าของไทยให้สามารถเติบโต และพัฒนาต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าได้ รัฐจึงควร
มีมาตรการดังต่อไปนี้
(1) ให้แต้มต่อแก่ผู้เข้าประมูลโครงการเดินรถไฟฟ้าในประเทศที่เสนอให้บริษัทไทยมีส่วนร่วม
ในการซ่อมบารุงขบวนรถไฟ เช่น ในกรณีของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจะเป็น
โอกาสที่ส าคัญ ในการที่ผู้ ประกอบธุรกิจซ่อ มบารุงรถไฟและรถไฟฟ้าสามารถเรียนรู้
เกี่ยวกับระบบการขนส่งทางรางแบบใหม่ จึงควรมีการออกแบบ ToR ให้ส่งเสริมการ
พัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบริการซ่อมบารุงระบบการขนส่งทางรางใน
ประเทศด้วย
(2) กาหนดเงื่อนไขให้ผู้ผลิตรถไฟฟ้าต้องส่งมอบคู่มือในการซ่อมบารุงที่มีข้อมูลรายละเอียด
เพียงพอเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อม
บารุงได้ เช่น เงื่อนไขให้เจ้าของเทคโนโลยีต้องเปิด source code ของแอพพลิเคชั่นหรือ
ซอฟท์แวร์ที่ใช้เป็นต้น ทั้งนี้ ในการเขียน ToR ในส่วนของเงื่อนไขในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ควรมีการปรึ กษาหารือร่ว มกับผู้ ประกอบการซ่อมบารุงระบบรถไฟฟ้าใน
ประเทศด้วย
(3) กาหนดมาตรฐานในการซ่อมบารุงตู้รถไฟและรถไฟฟ้าดังในประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยของบริการขนส่งมวลชนทางราง และส่งเสริมธุรกิจซ่อมบารุง
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รถไฟฟ้าในประเทศด้วย ซึ่งหมายถึงการมีกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางราง และการมี
หน่วยงานกากับดูแลการขนส่งทางรางด้วย
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บทที่ 14 ธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์
14.1 บทนา
ธุร กิ จ จ าหน่ า ยแฟรนไชส์ คื อ ธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ าเครื่ อ งหมายการค้ า ของธุ ร กิ จ ทาให้ เ จ้ า ของสิ ท ธิ์ ห รื อ
แฟรนไชส์ ซ อร์ (franchisor) ไม่ ต้ อ งลงทุน ในการขยายสาขาร้ า นค้ า เนื่อ งจากผู้ รั บ สิ ท ธิ์ ห รื อ แฟรนไชส์ ซี
(franchisee) จะเป็นผู้ลงทุนในการเช่าพื้นที่ จ้างพนักงานและในการบริหารธุรกิจเอง ในขณะเดียวกัน ผู้รับ
สิทธิ์ก็สามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่ยอมรับในตลาด พร้อมทั้งได้รับการถ่ายทอดรูปแบบของธุรกิจจาก
เจ้าของสิทธิทั้งหมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย และระบบบริหารการตลาด เป็นต้น เพื่อที่จะให้บริการ
ได้มาตรฐาน โดยที่ผู้รับสิทธิ์จะต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่แฟรนไชส์ซอร์อย่างน้อย 2 รูปแบบ คือ ค่าแรกเข้าใน
การใช้เครื่องหมายการค้า (franchise fee) ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียว และค่าลิขสิทธิ์ (royalty fee) ซึ่งมักคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละของรายได้ของธุรกิจ โดยอาจมีค่าลิขสิทธิ์ขั้นต่าหรือไม่ก็ได้
1. Master Franchise / Area Development
Master franchise คือ การขายสิทธิ์แฟรนไชส์ให้เป็นพื้นที่ เช่น สิทธิ์ในประเทศ หรือสิทธิ์ในภูมิภาค
โดยผู้ได้รับสิทธิ์ สามารถขายแฟรนไชส์ต่อไปยัง sub-franchise ได้ และมีการแบ่งผลตอบแทนเป็นทอดๆ ไป
เช่น กรณี เซเว่น อิเลเว่น ขายแฟรนไชส์แบบ master franchise ให้กับกลุ่มซีพี เป็นต้น
ข้อดีของการขายแฟรนไชส์แบบ master franchise คือ เจ้าของแบรนด์สามารถขยายร้านค้า
แบรนด์ของตนเองไปยังตลาดในหลายประเทศได้ในเวลาที่รวดเร็ว และมีต้นทุนต่า เพราะไม่จาเป็นต้องไปตั้ง
สานักงานอยู่ในพื้นที่นั้นๆ แต่จะให้ master franchisee ซึ่งมีความรู้ในการทาการตลาดในท้องถิ่นดีกว่า
คัดเลือกแฟรนไชส์ซีเอง รวมทั้งไม่ต้องยุ่งยากเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ในประเทศนั้นๆ ด้วย แต่ ข้อเสียก็คือ
เจ้ าของแฟรนไชส์ ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการบริห ารจัดการ sub-franchisee ให้ กับ master
franchisor รวมถึงเทคนิคในการเลือกพื้นที่ในการเปิดสาขา (site selection) อีกด้วย นอกจากนี้แล้ว
เนื่องจากเจ้าของแฟรนไชส์มิได้เป็นผู้ทาสัญญากับ sub-franchisee โดยตรง อาจสูญเสียการควบคุมคุณภาพ
ของ sub-franchisee หรือแฟรนไชส์ซีในประเทศนั้นเนื่องจาก master franchise เป็นผู้บริหารจัดการเอง
โดยทั่วไปแล้ว หากตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก เจ้าของแบรนด์มักเลือกที่จะขายแฟรนไชส์โดยตรงกับผู้ที่
ต้องการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ใประเทศนั้นๆ เอง หรือที่เรียกว่า direct franchise ที่จะอธิบายในส่วนต่อไป
2 Direct Franchise
การขยายแบบ direct franchise คือ การขายสิทธิ์แฟรนไชส์ตรงไปยังนักลงทุนแต่ละราย เช่น
Black Canyon ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ของธุรกิจไทยขายแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนที่ต้องการจะเปิดร้านกาแฟ Black
Canyon ในสิงคโปร์โดยตรง ไม่ผ่าน master franchisee ข้อดีของ direct franchise คือ เจ้าของแฟรนไชส์
ไม่ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารระบบแฟรนไชส์ของตนให้แก่ แฟรนไชส์ซี และสามารถควบคุม

คุณภาพของร้านค้าได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง แต่ก็มีข้อเสียคือทาให้ต้องทาความรู้จักคุ้นเคยกับแฟรนไชส์ซีใน
แต่ละประเทศ รวมทั้งต้องดูแลและกากับแฟรนไชส์ซีทุกรายด้วยตนเองทาให้ขยายตัวได้ช้ากว่า
ธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่มีความสาคัญเนื่องจากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและช่วย
ให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถลดข้อจากัดและสร้างความได้เปรียบใน
ด้านแหล่งทุนและบุคลากรที่จะมาร่วมสร้างการเติบโตให้กับองค์กรและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีโอกาส
ประสบความสาเร็จมากกว่าและเร็วกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง
ระบบแฟรนไชส์เกิดขึ้นในประเทศไทยนานกว่า 30 ปีมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ซึ่งช่วงแรกเป็นแฟ
รนไชส์ร้านอาหารและมินิมาร์ทเป็นหลัก หลังจากนั้นรูปแบบการประกอบธุรกิจดังกล่าวขยายตัวไปสู่ธุรกิจที่
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการศึกษา ด้านความงาม หรือร้านกาแฟก็ดี สะท้อนได้จากการเพิ่มจานวน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องของแฟรนไชส์ซอร์ (ภาพที่ 1) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2560 จานวนธุรกิจแฟรนไชส์ซอร์ใน
ประเทศไทยมีจานวนทั้งสิ้ น 535 ธุรกิจ และคาดว่าตลาดธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์ มีมูลค่าสู งถึง 200,000
ล้านบาทในปัจจุบัน113
รูปที่ 14.1 จานวนธุรกิจแฟรนไชส์

จำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ (รำย)
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ที่มา: Thai Franchise Center

ธุร กิจ ในการจาหน่ ายแฟรนไชส์ เป็นธุรกิจที่ส งวนเฉพาะสาหรับคนไทยตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการ ซึ่งหมายความว่า บริษัทต่างชาติไม่
สามารถประกอบธุรกิจในการขายแฟรนไชส์ในประเทศไทยได้ แต่ ในปัจจุบันจะพบว่ามีแฟรนไชส์ต่างชาติเข้า
มาในตลาดจานวนมาก โดยเฉพาะในสาขาอาหาร เช่น McDonald Burger King KFC Krispy Crème ฯลฯ

113

แนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ในไทย : Trend of Franchise Business in Thailand, Thai Franchise Center. https://goo.gl/RJUKwC (สืบค้น
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561).
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เนื่องจากแฟรนไชส์ซอร์เป็นบริษัทต่างชาติที่มีถิ่นที่ตั้งในต่างประเทศ หากแต่สามารถให้เช่า สิทธิ์ในการใช้
เครื่องหมายการค้าของตนแก่แฟรนไชส์ซีไทยโดยไม่ต้องมาจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย คาถาม คือ หากมีการ
เปิดเสรีให้แฟรนไชส์ซอร์ต่างชาติจัดตั้งนิติบุคคลที่เข้ ามาทาหน้าที่ในการให้เช่าสิทธิ์โดยตรงกับแฟรนไชส์ซีไทย
แทนการดาเนินการผ่าน master franchise ต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างเสรีแล้ว จะเป็น
ประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ และผู้ บ ริ โ ภคไทยหรื อ ไม่ใ นมิติ ต่ างๆ เช่ น การจ้ า งงาน การลงทุ น การถ่ ายทอด
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นต้น
การศึกษาในส่วนต่อไปจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างตลาด และสภาพการแข่งขัน
ธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบัน รวมทั้งบทบาทของทุนต่างชาติในตลาดนี้ เพื่อประเมินผลกระทบจากการเปิดเสรี
ธุรกิจนี้หากมีการยกเลิกเพดานในการถือหุ้นของคนต่างด้าว โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) บท
นา (2) โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน (3) สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย (4) สภาพการ
ประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย (5) แนวโน้มการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ (6) การกากับดูแลใน
ต่างประเทศ และ (7) บทสรุปและข้อเสนอแนะ

14.2 ขอบเขตตลาด
จากการส ารวจฐานข้อมูล ของกรมพัฒ นาธุรกิจการค้าพบว่าผู้ ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ มีการ
ดาเนินการจดทะเบียนรหัสธุรกิจของนิติบุคคล (TSIC) หลายรหัส ยากแก่การรวบรวมข้อมูล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้
ข้อมูลจากไทยแฟรนไชส์ เซ็นเตอร์ (http://www.thaifranchisecenter.com) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศและ
สืบค้นเพิ่มเติมจากการสอบถามผู้ประกอบการ และใช้ข้อมูลของผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลจากฐานข้อมูล
ของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (BOL) ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
ธุร กิจ แฟรนไชส์ ของไทยสามารถแบ่ งออกเป็ นได้ เป็น 11 ประเภท ได้ แก่ อาหาร เครื่ องดื่ มและ
ไอศกรีม เบเกอรี่ บริการ การศึกษา ความงาม ค้าปลีก งานพิมพ์ หนังสือหรือวิดีโอ อสังหาริมทรัพย์ และ
โอกาสทางธุรกิจ จากฐานข้อมูลของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์พบว่าในปี พ.ศ. 2561 มีจานวนธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ไทยทั้ ง หมด 547 ธุ ร กิ จ 114 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ประเภทอาหาร รองลงมาได้ แก่ เครื่ อ งดื่ ม และไอศกรี ม
การศึกษา ตามลาดับ (ภาพที่ 14.2)
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จานวนธุรกิจแฟรนไชส์ในไทย : The Number of Franchise Business in Thailand, ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์, https://goo.gl/8UUA11
(สืบค้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561).
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รูปที่ 14.2 สัดส่วนจานวนผู้ขายแฟรนไชส์ในประเทศไทยจาแนกตามประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. 2561
โอกำสทำงธุรกิจ อื่น ๆ
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ที่มา: Thai Franchise Center, https://goo.gl/vskVwN (สืบค้นวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561).

จากประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งหมดที่กล่าวมา ผู้วิจัยจะเลือกศึกษาธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษา
เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ธุรกิจแฟรนไชส์ด้าน
การศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่ (1) สถาบันสอนคณิตศาสตร์ (2) สถาบันกวดวิชา (3)
สถาบันสอนภาษา (4) สถาบันสอนศิลปะ (5) สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็ก (6) สถาบันสอนดนตรี (7) สถาบัน
สอนเรียนรู้หุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม (8) สถาบันสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9) สถาบันสอนอาชีพ
และ (10) สถาบันสอนกีฬา ซึ่งผู้วิจัยจะเลือกศึกษาตัวอย่างธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาด้านภาษาเนื่องจากเป็น
สาขาที่ต่างชาติมีศักยภาพในการเข้ามาลงทุนมากที่สุด

14.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
14.3.1. โครงสร้างตลาด
ธุร กิจ ด้านการศึกษาด้านภาษามีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนภายใต้รหัส TSIC 85491 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาในฐานข้อมูลของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์
จากัด (มหาชน) (BOL) พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 ธุรกิจการศึกษาด้านภาษาได้มีการเติบโตของรายได้
รวมเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี115 เนื่องจากโลกาภิวัฒน์ทาให้โอกาสในการพบเจอหรือต้องทางานกับชาวต่างชาติมี
มากขึ้นรวมทั้งวิวัฒนาการของเศรษฐกิจดิจิตอลที่ทาให้การค้นคว้าหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการ
ประกอบกิจกรรมทางการค้าหลายรูป แบบดาเนินการผ่านอินเทอร์เน็ต ทาให้ความรู้ภ าษาอังกฤษมีความ
จาเป็นมากขึ้น
115

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน
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จากฐานข้ อ มู ล ไทยแฟรนไชส์ เ ซ็ น เตอร์ แ ละจากการสอบถามผู้ ป ระกอบการเพิ่ ม เติ ม พบว่ า
ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทการศึกษาด้านภาษามี 29 ราย 116 แต่จากการสืบค้นข้อมูลจาก BOL
พบว่ามีเพียง 17 รายที่พบข้อมูล สาเหตุมาจากการที่ผู้ประกอบการบางรายไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
บางรายได้เลิกกิจการไปแล้ว และบางรายก็ได้เลิกทาธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์การศึกษาด้านภาษา ซึ่งทั้ง 17
รายดังกล่าวเป็นนิติบุคคลไทย แต่มีบริษัทเดียวได้แก่ บริษัทที่มีร ายได้สูงสุด คือ บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์)
จากัด แม้ในทางนิตินัยจะเป็นบริษัทสัญชาติไทย แต่หากพิจารณาจากกรรมการบริษัทซึ่งมีเพียง 2 คนที่เป็น
ต่างชาติทั้งคู่ อาจกล่าวได้ว่า บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤตินัย เมื่อศึกษาโครงสร้างการถือหุ้นใน
เชิงลึก พบว่าทุนต่างชาติ คือ บริษัท คุมอง เอเซีย แอนด์ โอเชนเนีย จากัด ถือหุ้นข้างมาก (ร้อยละ 57) ใน
บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จากัด หากรวมการถือหุ้นทางอ้อมผ่านนิติบุคคลไทย 2 รายได้แก่ บริษัท บีทีเอ็มยู
พาร์ทิสซิเพชั่น (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งถือหุ้นของบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์ ) จากัด อยู่ร้อยละ 10 และบริษัท
บีทีเอ็มยู โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งถือหุ้นของบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จากัด ร้อยละ 41 ดังปรากฏใน
ภาพที่ 14.3
คุมอง เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มีกาเนิดในปี ค.ศ. 1954 โดย คุณโทรุ คุมอง ซึ่งขณะนั้นเป็นครูสอนวิชา
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้คิดค้นระบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการจัดทาแบบฝึกหัด
ที่สามารถทาให้เด็กนักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายและรวดเร็วจนเป็นที่แพร่หลายทั่วโลก ในปัจจุบัน
โรงเรียนคุมองรับสอนไม่เพียงแต่วิชาคณิตศาตร์ แต่รวมถึงภาษาอังกฤษด้วยโดยใช้วิธีการเรียนแบบคุมอง คือ
การทาแบบฝึกหัดมากๆ
บริษัทที่มีรายได้เป็นอันดับสองรองลงมา คือ บริษัท เอดู พาร์ค จากัด ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ของคนไทยที่
ได้รับสิทธิผู้เดียวในประเทศไทยจาก Woongjin Thinkbig Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลีในการนาหลักสูตรการ
สอนคณิตศาสตร์ของสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์อาอิวัง (I-Wang) ที่มีชื่อว่า “คิงแมทส์” (KingMath)
และหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไฮพลัส อิงลิช (High Plus English
Institute) โดยร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการจัดทาโครงการประเมิน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บริษัทไอแคนรีด กรุ๊ป จากัด เป็นแฟรนไชส์ I can read ซึ่งสอนภาษาอังกฤษที่ใช้วิธีการสอนที่
ออกแบบโดยสองนักจิตวิทยาทางการศึกษาชาวออสเตรเลีย (Tony Earnshaw & Annabel Seargeant) การ
สอนเน้นการออกเสียง แยกเสียง และผสมคา เทคนิคนี้สามารถทาให้ผู้เรียนออกเสียงและใช้สาเนียงได้เหมือน
เจ้าของภาษาอย่างถูกต้อง

116

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์, https://goo.gl/osQHGz (สืบค้นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561).
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ตารางที่ 14.1 โครงสร้างการถือหุ้นของธุรกิจแฟรนไชส์ จาแนกตามรายได้ปี พ.ศ. 2559
ลาดับ

บริษัท

สัดส่วน
การถือหุ้น

สัญชาติ สัดส่วนกรรมการ
บริษัท
ไทย:ต่างชาติ

อานาจกรรมการ

รายได้รวม
(พ.ศ. 2559)

ส่วนแบ่ง
ตลาด

621,433,633

74.77

79,380,054

9.55

58,816,148

7.08

ไทย 51%
1*

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จากัด

สิงคโปร์ 49%
(สัดส่วนที่แท้จริงคือ

ไทย

0:2

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของบริษัท

ไทย

2:0

กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชือ่
ประทับตราสาคัญของบริษัท

4:0

นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับนางสาวปาณิศา ชัยคณารักษ์กูล หรือ
นางสาวณัฐกานต์ ชัยคณารักษ์กูล หรือนายป
ธานินท์ ชัยคณารักษ์กูล รวมเป็นสองคนและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ นางสาวปาณิศา
ชัยคณารักษ์กลู ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวณัฐ
กานต์ ชัยคณารักษ์กูล หรือนายปธานินท์
ชัยคณารักษ์กลู รวมเป็นสองคนและประทับตรา
สาคัญของบริษัท

ไทย 43% ต่างชาติ 57%)
2*

3*

บริษัท เอดู พาร์ค จากัด

บริษัท ไอแคนรีด กรุ๊ป จากัด

ไทย 100%

ไทย 100%

ไทย
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และ

ลาดับ

บริษัท

สัดส่วน
การถือหุ้น

สัญชาติ สัดส่วนกรรมการ
บริษัท
ไทย:ต่างชาติ

อานาจกรรมการ

รายได้รวม
(พ.ศ. 2559)

น า ง ส า ว วิ ไ ล พ ร เ จี ย ร ป น ะ พั น ธุ์ น า ง
นาตศิริ วิมลเฉลา นายโกศล วิภาพันธุ์ และนางสาว
ลดาวรรณ เองเลิศซะพัศ ซึ่งกรรมการสองในสี่คน 21,800,925
ลงลายมือชื่ อ ร่วมกัน และประทับ ตราสาคัญ ของ
บริษัท
กรรมการหนึ่ งคนลงลายมื อ ชื่อ และประทั บ ตรา
11,847,483
สาคัญของบริษัท
นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หรือ นางณัฐกานต์
ทองประดับ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญ 10,179,448
ของบริษัท

ส่วนแบ่ง
ตลาด

4*

บริษัท จั๊มพ์สตาร์ท จากัด

ไทย 100%

ไทย

5:0

5*

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จากัด

ไทย 100%

ไทย

3:0

6*

บริษัท โกลเบิล วิชชั่น เอ็ดดูเคชัน่
จากัด

ไทย 100%

ไทย

4:0

7

บริษัท ซัม ซิสเท็ม จากัด

ไทย 100%

ไทย

1:0

นางสาวอุบล สุทธนะ ลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญบริษัท

8,261,581

0.99

8

บริษัท คิด เอเบิ้ล (ไทยแลนด์)
จากัด

ไทย 100%

ไทย

1:0

กรรมการหนึ่ งคนลงลายมื อ ชื่อ และประทั บ ตรา
สาคัญของบริษัท

6,023,242

0.72

9

บริษัท ดรุโณ แฟรนไชส์ จากัด

ไทย 100%

ไทย

2:0

2,505,596

0.30

10

บริษัท บ้านรักภาษา จากัด

ไทย 100%

ไทย

1:0

2,424,249

0.29

11

บริษัท ป๊อปอัพ อิงลิช จากัด

ไทย 100%

ไทย

3:0

2,174,570

0.26
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กรรมการหนึ่ ง คนลงลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตรา
สาคัญ ของบริษัท
นางสาวมุ ข ริ น ทร์ ปั ณ ฑุ ย ากร ลงลายมื อ ชื่ อ เป็ น
สาคัญ
นายชั ย วั ฒ น์ ยิ น ดี ว งษ์ ลงลายมื อ ชื่ อ แล ะ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

2.62

1.43
1.22

บริษัท

สัดส่วน
การถือหุ้น

อานาจกรรมการ

รายได้รวม
(พ.ศ. 2559)

ส่วนแบ่ง
ตลาด

12

บริษัท มัช แอนด์ มอร์ ซัคเซส
จากัด

ไทย 100%

ไทย

2:0

กรรมการหนึ่ งคนลงลายมื อ ชื่อ และประทั บ ตรา
สาคัญของบริษัท

2,029,627

0.24

13

บริษัท ยูนิพิวรรธน์ จากัด

ไทย 100%

ไทย

4:0

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราของ
บริษัท

1,480,303

0.18

14

บริษัท อินไซท์ อินเทลลิเลิรน์
(ประเทศไทย) จากัด

ไทย 100%

ไทย

2:0

กรรมการหนึ่ งคนลงลายมื อ ชื่อ และประทั บ ตรา
สาคัญของบริษัท

891,971

0.11

15

บริษัท ฟันอิงลิช จากัด

ไทย 100%

ไทย

2:0

กรรมการหนึ่ งคนลงลายมื อ ชื่อ และประทั บ ตรา
สาคัญของบริษัท

847,766

0.10

16

บริษัท
จากัด

ไทย 100%

ไทย

3:0

นายปริ ญ ญา วงษ์ เ ชิ ด ขวั ญ ลงลายมื อ ชื่ อ และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

619,015

0.07

17

บริษัท สมาร์ท อิงลิช จากัด

ไทย 100%

ไทย

1:0

กรรมการหนึ่ ง คนลงลายมื อ ชื่ อ และประทั บ ตรา
สาคัญ ของบริษัท

433,110

0.05

ลาดับ

เจลเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์

สัญชาติ สัดส่วนกรรมการ
บริษัท
ไทย:ต่างชาติ

หมายเหตุ * หมายถึงบริษัทที่จาหน่ายแฟรนไชส์การศึกษาด้านภาษาจากต่างประเทศ
ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (สืบค้นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561).
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รูปที่ 14.3 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จากัด

หมายเหตุ: สีขาว หมายถึงนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัย โดยใช้ข้อมูลจาก บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด
(มหาชน) (สืบค้นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561).

307

กล่าวโดยสรุป ธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทการศึกษาด้านภาษามีผู้ประกอบการชาวต่างชาติเข้ามาดาเนิน
ธุรกิจน้อยมาก เพราะจากการวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทแฟรนไชส์ทั้ง 17 บริษัทในปี พ.ศ. 2559
พบว่าเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยโดยนิตินัยทั้งหมด มีเพียง 1 รายที่เป็นผู้ป ระกอบการต่างชาติโดยพฤตินัย
โดยวิธีการถือหุ้นทางอ้อมและมีกรรมการเป็นต่างชาติ แต่หากพิจารณาแฟรนไชส์ที่มาจากต่างประเทศจะ
พบว่ามีทั้งหมด 6 ราย
14.3.2. สภาพการแข่งขัน
หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดตามสัดส่วนรายได้ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าธุรกิจบริการแฟรนไชส์ประเภท
การศึกษาด้านภาษาเป็นธุรกิจที่มีการกระจุกตัว สูง โดยบริษัทที่มีรายได้สูงสุดได้แก่ บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์)
จากัด มีส่วนแบ่งตลาดมากถึงร้อยละ 74.71 (ภาพที่ 14.4) อย่างไรก็ดี ตัวเลขดังกล่าวอาจไม่สะท้อนส่วนแบ่ง
ตลาดที่แม่นยาเนื่ องจากบริษัทคุมองมีรายได้จากการสอนสาขาวิชาอื่นๆ เช่น คณิตศาสตร์ รวมอยู่ด้ว ย
อย่างไรก็ดี ภาพดังกล่าวสะท้อนว่า แฟรนไชส์ด้านการศึกษาขนาดใหญ่ล้วนมาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ญี่ปุ่นในกรณีของ บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จากัด หรือเกาหลีใต้ในกรณีของ บริษัท เอดู พาร์ค จากัด หรือ I
can read จากออสเตรเลียในกรณีของ บริษัท ไอแคนรีด กรุ๊ป จากัด ก็ดี เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีวิธีการ
เรี ย นการสอนที่ต่างไปจากการเรี ยนแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศแล้ ว จึงมีชื่อเสี ยงทาให้
ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่น ขณะที่แฟรนไชส์การศึกษาด้านภาษาของไทย เช่น บริษัท ซัม ซิสเท็ม จากัด บริษัท
คิด เอเบิ้ล (ไทยแลนด์) จากัด และบริษัท ดรุโณ แฟรนไชส์ จากัด เป็นต้น แม้ว่าจะเป็นผู้เล่นส่วนใหญ่ในตลาด
แต่ทว่ายังคงไม่สามารถสู้แฟรนไชส์จากต่างประเทศได้นัก เนื่องจากยังคงต้องคิดค้นหลักสูตรและระบบแฟรน
ไชส์ด้วยตัวเอง ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายก็ได้มีการจ้างผู้ เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและจากต่างประเทศเข้ามา
ช่วยเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหรือฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับแฟรนไชส์ของ
ต่างประเทศ
กล่าวโดยสรุป ตลาดแฟรนไชส์ด้านการสอนภาษาเป็นตลาดที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่รายเดียว คือ
คุมองที่มีส่วนแบ่งตลาดที่คานวณจากรายได้ในปี พ.ศ. 2559 ที่สูงถึงร้อยละ 72 ของรายได้รวมของบริษัทที่
ประกอบกิจการแฟรนไชส์ด้านภาษาทั้งหมด ในขณะที่รายที่สองและสาม คือ บริษัท เอดู พาร์ค จากัด และ
บริ ษั ท ไอแคนรี ด จ ากัด มี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดที่ น้ อยกว่ า มาก คื อ ร้ อ ยละ 9 และ 7 เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ ประกาศ
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด ลงวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2550 กาหนดให้ผู้ประกอบการรายเดียวที่มีส่วนแบ่งตลาดเกิ นร้อยละ 50 หรือผู้ประกอบการ
สามรายรวมกันมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันมากกว่าร้อยละ 75 เป็นผู้ประกอบการที่มีอานาจเหนือตลาด หากแต่
ผู้ป ระกอบการแต่ละรายต้องมีส่ว นแบ่งตลาดไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 จากนิยามดังกล่ าว สามารถสรุปได้ว่า
ตลาดแฟรนไชส์ด้านภาษามีผู้ประกอบการรายเดียว คือ คุมอง ที่เข้ าข่ายการเป็นผู้ประกอบการที่มีอานาจ
เหนือตลาด
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รูปที่ 14.4 ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทที่มีรายได้สูงสุดอันดับแรกในปี พ.ศ. 2559
ไอแคนรี ด
7%

บริ ษัทอื่น ๆ
9%

เอดู พาร์ ค
9%

บริ ษัท คุมอง (ไทยแลนด์)
จากัด
72%

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (สืบค้นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561).

นอกจากนี้ หากพิจารณาบทบาทของบริษัทต่างชาติตามสัดส่วนรายได้ ปี พ.ศ. 2559 พบว่าบริษัท
ต่างชาติเข้ามามีบทบาทอย่างมากในธุรจาหน่ายแฟรนไชส์การศึกษาด้านภาษา โดยเป็นบริษัทต่างชาติทางพฤติ
นัยจากการถือหุ้นเชิงซ้อน 1 ราย และจากการซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ของต่างประเทศมา 5 ราย ซึ่งมีส่วนแบ่ง
ตลาดรวมกันมากถึงร้อยละ 96.67 ดังปรากฏในภาพที่ 14.5
รูปที่ 14.5 ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทวิจัยการตลาดต่างชาติในปี พ.ศ. 2559
บริ ษัทไทยโดยพฤตินยั
3%

บริ ษัทต่างชาติโดยพฤตินยั 6
ราย
97%

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (สืบค้นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561).
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14.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
14.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก ที่เป็นคนไทยเนื่องจากเป็นการ
ประกอบธุร กิจ ที่ไม่จ าเป็น ต้องใช้ทุน และสิ นทรัพย์ในการดาเนินธุรกิจมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะการขยายสาขาที่จะให้แฟรนไชส์ซีเป็นผู้ลงทุนเอง
ปัจจุบันประเทศไทยยังมิได้มีหน่วยงานใดเข้ามากากับดูแลธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์โดยตรง เนื่องจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์ และผู้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ถูกตีความว่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป มี
เพียงการรรวมตัวกันของผู้ประกอบการ อาทิ สมาคมแฟรนไชส์ไทย (Thai Franchise Association) และ
สมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ (Franchise and License Association Thailand) นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน
ภาครัฐที่ให้การสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์หลายหน่วยงาน อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนับสนุนในการอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายแฟรนไชส์ กรมส่งเสริมการส่งออกให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขายแฟรนไชส์ที่
ต้องการขยายสาขาไปยังตลาดต่างประเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ให้ความช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่าและช่วยคัดกรองคุณสมบัติของผู้ขายแฟรนไชส์รายที่ผู้กู้เงินสนใจรับ สิทธิ์
แฟรนไชส์ และสานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนด้าน
ธุรกิจแฟรนไชส์
ปัญหาที่สาคัญของธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์ของคนไทยในปัจจุบันมีสามประการ ประการแรก มักเกิด
ปั ญ หาความขัด แย้ ง ระหว่ างแฟรนไชส์ ซ อร์แ ละแฟรนไชส์ ซี ภ ายหลั ง จากการท าสั ญ ญาแฟรนไชส์ ไ ปแล้ ว
เนื่องจากแฟรนไชส์ซี ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ เช่น แฟรนไชส์ซีกล่าวหาแฟรนไชส์ซอร์ว่า
หลอกลวงเมื่อธุรกิจแฟรนไชส์ที่ซื้อมาไม่ทากาไร แม้ในความเป็นจริง ระบบแฟรนไชส์เป็นวิธีการที่เจ้าของ
แฟรนไชส์โอนถ่ายความเสี่ยงในเชิงธุรกิจไปให้แฟรนไชส์ซี แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเจ้าของ
สิทธิ์แฟรนไชส์จึงเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนให้แก่ผู้ที่มาขอซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์
บางครั้งแฟรนไชส์ซีร้องเรียนว่า 7-11 เปิดร้านค้าใกล้กับร้านค้ารายเดิมมากทาให้รายได้ตกต่า ซึ่งใน
ประเด็นนี้จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการให้ แฟรนไชส์แก่รายใหม่ หากมีเหตุผล
ในเชิงธุรกิจว่าผู้ป ระกอบการรายเดิมไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามมาตรฐานเนื่องจากมีจานวนมากเกิน
ความคาดหมาย ทาให้ต้องรอคิวเพื่อชาระค่าสินค้านานเกินควร ก็ไม่สามารถตีความได้ว่าพฤติกรรมดังกล่าว
เป็นการเอาเปรียบแฟรนไชส์ซีรายเดิม เป็นต้น จึงควรที่จะมีหน่วยงานที่มีความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณา
ข้อพิพาทระหว่างแฟรนไชส์ซอร์กับแฟรนไชส์ซี
ประการที่สอง แฟรนไชส์ซีถูกแฟรนไชส์ซอร์หลอกลวง เนื่องจากไม่ได้มีความรู้ในการประกอบธุ รกิจ
จริงหากแต่เร่ขายแฟรนไชส์เพื่อหารายได้เท่านั้น และเมื่อขายแล้วก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม
พนักงาน ข้อมูล หรือการโฆษณาแต่อย่างใด ซึ่งทาให้ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนมากมีข้อกาหนดคุณสมบัติของ
ธุรกิจที่จะเสนอขายแฟรนไชส์ว่าจะต้องมีผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องที่เป็นที่ประจักษ์
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ประการที่สาม ในกรณีของแฟรนไชส์การศึกษาด้านภาษานั้น กฎหมายกาหนดให้แฟรนไชส์ที่สามารถ
ว่าจ้างครูต่างชาติได้ต้อง (1) จดทะเบียนเป็น “โรงเรียน” เท่านั้นจึงจะจ้างครูต่างชาติได้ แต่การจดทะเบียน
เป็นโรงเรียนมีต้นทุนสูง เพราะต้องมีใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ที่ใช้ในการสอนจากกรม
โยธาธิการ และ (2) กาหนดให้จ้างครูต่างชาติได้เพียง 1 คน สาหรับทุนจดทะเบียนทุกๆ 4 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ปัญหาเนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์มิได้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง
14.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ประกอบการไทย
หากพิจ ารณาส่ ว นแบ่ งตลาดจะพบว่ าบริษัทไทยโดยพฤตินัย มีส่ ว นแบ่งตลาดอยู่เพีย งร้อยละ 29
สาเหตุที่ส าคัญอาจเนื่องมาจากบริ ษัทไทยแต่ ล ะรายยังมีจานวนสาขาไม่มากนักเมื่อเทียบกับบริษัทที่เป็น
ต่างชาติ ซึ่งได้แก่บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จากัด ที่มีจานวนสาขาในประเทศมากถึง 425 สาขา เนื่องจาก
บริษัทดังกล่าวมีจุดแข็งได้แก่แบรนด์ที่มีชื่อเสียง และการบริหารจัดการ ตลอดจนประสบการณ์ในการก่อตั้งที่มี
อย่างยาวนานซึ่งรวมถึงการขยายสาขาในต่างประเทศทั่วโลก นอกจากนี้หากวิเคราะห์ระหว่างแฟรนไชส์ของ
ไทยกับต่างประเทศจะพบว่าเป็น ของไทย 11 ราย และมาจากต่างประเทศ 6 ราย ซึ่งแฟรนไชส์ ที่ มาจาก
ต่างชาตินั้นล้วนเป็นแฟรนไชส์รายใหญ่ที่มีสาขาอยู่หลายประเทศ และหากวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดระหว่างแฟ
รนไชส์ ที่เป็นของไทยและต่างประเทศ จะพบว่าแฟรนไชส์จากต่างประเทศมีส่ วนแบ่งตลาดมากถึงร้อยละ
96.67 และยังเป็น บริ ษัทที่มีรายได้สูงสุด 6 อันดับแรกอีกด้ว ย จากส่ วนแบ่งตลาดดังกล่ าวสะท้อนให้ เห็ น
ศักยภาพของคนไทยที่ยังไม่สามารถสู้คนต่างชาติได้มากนัก แม้ว่าในปัจจุบันจะมีหน่วยงานภาครัฐที่ให้การ
สนับสนุนธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์หลายหน่วยงาน
หากมีการเปิดเสรีในธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นการให้สิทธิ์ต่างชาติในการให้เช่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา หรือเครื่องหมายการค้า (Trademark) สิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือบริษัทที่ทาหน้าที่เป็น master franchise
เช่น บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จากัด อาจแปลงสภาพเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ หรือในกรณีของเซเว่นอิเลเว่น
อาจจะตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์ในประเทศไทยเองโดยไม่ผ่านบริษัท ซีพีออล เป็นต้น
แต่โดยทั่วไปแล้ว แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ เช่น เซเว่นอิเลเว่ นที่มีสาขากว่าหมื่นสาขามักจะต้องพึ่งพา master
franchisee เพื่อทาหน้าที่ในการขายแฟรนไชส์ ดังนั้น การเปิดเสรีน่าจะเป็นการส่งเสริมให้แฟรนไชส์ต่างชาติ
ขนาดเล็กเข้ามาในประเทศมากกว่า ซึ่งมี ข้อดีก็คือจะช่วยให้แฟรนไชส์ซีไทยมีตัวเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาก
ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
14.4.3 ศักยภาพของคนไทย
หากพิจารณาศักยภาพของคนไทยในการประกอบธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์การศึกษาด้านภาษาใน
ปัจจุบันจะพบว่ายังไม่สามารถแข่งขันกับแฟรนไชส์ที่มาจากต่างประเทศมากนัก ด้วยสาเหตุที่สาคัญ 3 ประการ
ดัง นี้ ประการแรก เนื่ อ งด้ ว ยข้ อ จ ากั ด ที่ ว่า เป็ น ภาษาต่ างประเทศจึ ง ทาให้ ผู้ ป ระกอบการไทยเสี ยเปรี ย บ
ผู้ ป ระกอบการที่ม าจากต่า งประเทศ ประการที่ ส อง หากจะจ้า งบุ คลากรที่ เป็ น ชาวต่ างชาติไ ม่ว่ าจะเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญหรือครูต่างชาติเพื่อมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก็ยังมีอุปสรรคตามเงื่อนไขของคาสั่ง
311

สานั กงานตารวจแห่ งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยเฉาพะข้อกาหนดที่ให้สถานศึกษานั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจาก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และต้องมีจานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนครูหรืออาจารย์ของสถานศึกษานั้น
และประการสุดท้าย แฟรนไชส์ จากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยล้ วนแต่เป็นแฟรนไชส์ รายใหญ่ที่มี
ประสบการณ์และประสบความสาเร็จในการขยายสาขามาแล้วหลายประเทศ ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งของแฟ
รนไชส์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบรนด์ ระบบแฟรนไชส์ ลิขสิทธิ์ บุคลากร และมาตรฐาน
ในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

14.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ
การเข้ามาของธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์ของต่างชาติในปัจจุบันมีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การตั้งเป็น
นิติบุคคลไทย และ (2) การให้สิทธิ์ master franchise แก่ผู้ซื้อสิทธิ์ในประเทศไทย ซึ่งโดยปกติมักจะใช้ใน
รูปแบบของ master franchise
อย่างไรก็ดี โดยปกติแล้วแฟรนไชส์จากต่างชาติมักจะใช้รูปแบบลักษณะการให้สิ ทธิ์ เป็นมาสเตอร์
แฟรนไชส์แก่ผู้ซื้อสิทธิ์ ในประเทศไทย เนื่องจากง่ายต่อการดาเนินงานที่ว่า หากเข้ามาดาเนินการเองจะต้อง
ดูแลแฟรนไชส์ซีทั้งประเทศ แต่ห ากเป็ นลั กษณะมาสเตอร์แฟรนไชส์ ก็จะดูแลเพียงมาสเตอร์แฟรนไชส์ ใน
ประเทศเพียงอย่างเดียว และให้มาสเตอร์แฟรนไชส์นั้นดูแลแฟรนไชส์ซีทั้งประเทศแทน

14.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
จากปัญหาในธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็น ความเสี่ยงในธุรกิจดังกล่าวที่
จาเป็นจะต้องมีกลไกการกากับดูแลของรัฐที่จะช่วยปกป้องผู้ประกอบการทั้งที่เป็นแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์
ซีในการกลั่นกรองคุณภาพ รวมทั้งตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจเป็นการหลอกลวงหรือเอาเปรียบของผู้ที่เข้ามาใน
ธุรกิจนี้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบั่นทอนการพัฒนาในภาคธุรกิจนี้ในระยะยาว
ปัจจุบันการกากับธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วโลก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สามารถจาแนกได้เป็น 3 ลักษณะ
ได้แก่
1. การกากับ ดูแลที่ เน้ นการเปิ ดเผยข้อมูล ของผู้ ขายแฟรนไชส์ เช่น ผลการดาเนินการที่ผ่ านการ
ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ จานวนแฟรนไชส์ซีที่มีอยู่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่พิจารณาจะเป็นแฟรนไชส์ซีมีข้อมูลที่
ครบถ้วนและถูกต้องในการตัดสินใจ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา117, 118, 119 เป็นต้น

117

Model Franchise Discloser Law (2002). https://goo.gl/xrFvJ5 (สืบค้นวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561).
The Franchise Disclosure Document (FDD). https://goo.gl/JvC7aF (สืบค้นวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561).
119
A Consumer’s Guide to Buying a Franchise. https://goo.gl/65QkFJ (สืบค้นวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561).
118
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2. การกากับดูแลที่เน้นการควบคุมโครงสร้างในการดาเนินธุรกิจอย่างเข้มงวด โดยกากับกฎเกณฑ์
กติกาต่างๆ รวมทั้งวิธีการทาธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ขายแฟรนไชส์ การทาสัญญา รายละเอี ยดคู่มือ เป็นต้น
อาทิ ประเทศมาเลเซีย120 และประเทศเวียดนาม121, 122 เป็นต้น
3. การควบคุมโดยเน้นทั้งการเปิดเผยข้อมูลและโครงสร้างในการดาเนิน ธุรกิจ อาทิ ออสเตรเลีย123
เป็นต้น

14.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
14.7.1 สรุป
ธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่สาคัญต่อผู้ประกอบการที่จะขยายสาขาธุรกิจ และผู้ที่
ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันภาคธุรกิจแฟรนไชส์มีบริษัทต่างชาติเข้ามามีบทบาทไม่
มากนักเนื่องจากมักจะมีการเข้ามาผ่านรูปแบบการให้สิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์แทน เนื่องจากง่ายต่อการบริหาร
จัดการ
การเปิดเสรีภาคธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์ อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทในประเทศที่เป็นมาสเตอร์
แฟรนไชส์ เนื่องจากอาจมีบริษัทต่างชาติหรือคนต่างชาติสนใจเข้ามาเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ในประเทศไทย
มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่แฟรนไชส์ซีหรือผู้ประกอบการที่สนใจจะเป็นแฟรนไชส์
อย่างไรก็ดี ปัญหาของธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่แฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี
ได้เซ็นสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ไปแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่มากากับดูแลใน
ธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์โดยตรง ซึ่งการร้องเรียนหรือการยุติปัญหาดังกล่าวอาจทาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม เนื่องจากความคาดเคลื่อนในความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทาธุรกิจจาหน่ายแฟรนไชส์ ซึ่งใน
ต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นต้น จะมีการกากับดูแลโดยภาครัฐซึ่งเป็น
กฎหมายออกมาเพื่อปกป้องแก่ผู้ประกอบการทั้งระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี และลดความเสี่ยงการ
เกิดปัญหาข้อพิพาทกันทั้ง 2 ฝ่าย นอกจากนี้ หากต้องการดึงดูดแฟรนไชส์ซอร์จากต่างประเทศให้ได้ดังเช่น
ประเทศสิงคโปร์ การเปิดเสรีแฟรนไชส์จะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ เช่น ขีด
ความสามารถด้านภาษาของพนักงาน อัตราภาษีนิติบุคคล และประสิทธิภาพของบริการการเงิน (การโอนเงิน)
เป็นต้น
120

Adhuna Kamarul Ariffin and Nur Atiqah Samian, Franchising in Malaysia: overview. https://goo.gl/TyV497 (สืบค้นวันที่ 10
มิถุนายน พ.ศ. 2561).
121
Legal framework for franchising in Vietnam. https://goo.gl/Hx5mvA (สืบค้นวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561).
122
Vietnam | Decree 08/2018: Amendments to business conditions for business fields regulated by the Ministry of Industry
and Trade. https://goo.gl/4hQvkt (สืบค้นวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561).
123
Franchising Code.
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14.7.2 ข้อเสนอแนะ
การเปิดเสรีให้แฟรนไชส์ซอร์ในต่างประเทศสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยได้
เพื่อที่จะให้นักลงทุนไทยมีตัวเลือกในการซื้อแฟรนไชส์โดยตรงจากเจ้าของแฟรนไชส์จากต่างประเทศที่พร้อม
เข้ามาบริหารจัดการแฟรนไชส์ในประเทศไทยเองโดยไม่ผ่าน master franchisor ไทย แต่ก่อนที่จะดาเนินการ
ดังกล่าว รัฐควรดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ออกกฎหมายว่าด้ว ยแฟรนไชส์ เพื่อที่จะกาหนดสิ ทธิ์และหน้าที่ของผู้ ขายและผู้ ซื้อแฟรนไชส์
กาหนดคุณสมบัติของแฟรนไชส์ซอร์ เช่น ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจที่ต้องการจะ
ขายแฟรนไชส์ไม่ต่าว่ากี่ปี มีสาขาที่บริหารเองไม่ต่ากว่ากี่ส าขา เป็นต้น ตลอดจนการกาหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนให้แก่ผู้ที่สนใจเป็นแฟรนไชส์ซี เช่น ผล
การดาเนินงาน จานวนสาขา ความเสี่ยงของธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อที่จะให้ความคุ้มครองผู้ซื้อแฟ
รนไชส์ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มั่นคงและสามารถสร้างรายได้จริง
2. ให้ความรู้แก่นักลงทุนไทยเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี รวมถึงอาจมี
การตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่ระงับข้อพิพาทระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีด้วยซึ่งอาจเป็น
หน่วยงานในภาคเอกชน เช่น สมาคมแฟรนไชส์ซีไทย เป็นต้น โดยอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ จ ากส านั ก งาน
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการขายพ่วงแฟรนไชส์กับการซื้อ
วัตถุดิบหรือสินค้าอื่นๆ ที่กาหนดโดยแฟรนไชส์ซอร์ เป็นต้น
3. ผ่อนปรนกฎระเบียบในการว่าจ้างครูต่างชาติที่ผูกโยงกับการจดทะเบียนเป็นโรงเรียน และขนาด
ของเงินทุนจดทะเบียน เพื่อให้แฟรนไชส์ซีไทยที่ต้องการครูต่างชาติมีโอกาสในการพัฒนาและ
ขยายธุรกิจของตน
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บทที่ 15 ธุรกิจการให้บริการออกแบบหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สินค้า
15.1 บทนา
การบรรจุ ภัณฑ์เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างของสิ นค้ า
โดยเฉพาะในตลาดที่มีผู้ป ระกอบการหลายรายที่ผ ลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน เช่น สิ นค้า
ประเภทอาหาร เป็นต้น อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการพัฒนา
ระเบีย งเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน ออก บริการบรรจุภัณฑ์และบรรจุหี บห่ อ จึงเป็นบริการที่จะช่ว ย
สนับสนุนและเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ
การศึกษานี้ จะวิเคราะห์ โครงสร้างตลาด ลั กษณะธุรกิจ สภาพการแข่งขันในธุรกิจบริการ
ออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ ในปั จ จุ บั น โดยเฉพาะระหว่างผู้ ประกอบการไทยและผู้ ป ระกอบการต่างชาติ
เพื่อที่จะประเมินผลได้และผลเสียจากนโยบายที่จะเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้มากขึ้น

15.2 ขอบเขตตลาด
เนื่ อ งจากบริ ก ารออกแบบหี บ ห่ อ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ
ประเภทของสินค้า รายงานนี้จึงเลือกที่จะศึกษาเฉพาะบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าอาหาร
และเครื่องดื่ม ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ประกอบการที่ออกแบบหีบห่อของสินค้าที่มีเป้าประสงค์ที่หลากหลาย
เช่น หีบห่อเพื่อรักษาความสดของสินค้า บรรจุภัณฑ์สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หีบห่อที่มีน้าหนัก
เบาเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ดังนั้น คณะผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการที่ (1) ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์และแบรนด์ ของสินค้า (Branding) และ (2) ออกแบบงานศิลป์
(Creative design) และอาจให้บริการศึกษาตลาดและการสร้างแบรนด์ควบคู่ไปด้วย
การศึกษานี้ จ ะไม่ร วมผู้ ให้ บริ การออกแบบหี บห่ อและบรรจุภัณฑ์ที่มีธุรกิจ ผลิ ตบรรจุภัณฑ์
เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจในภาคการผลิตมิใช่ภาคบริการ แม้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จานวนไม่น้อย
ให้บริการออกแบบงานศิลป์เป็นบริการเสริม
คณะผู้วิจัยคัดเลือกรายชื่อและข้อมูลของผู้ประกอบการจากฐานข้อมูลนิติบุ คคลที่จดทะเบียน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเริ่มต้นรวบรวมรายชื่อบริษัทในรหัส TSIC ดังนี้
 18119 (การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น การพิมพ์หนังสือและ
โบรชัวร์) ซึ่งมีรายชื่อบริษัท 3,448 แห่ง
 18121 (การบริการก่อนการพิมพ์ เช่น การจัดหน้าและองค์ประกอบ การจัด
ตัวหนังสือ การจัดรูปประกอบ ข้อมูลก่อนการพิมพ์ การสแกนและแยกสี การตบแต่ง
ภาพอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมีรายชื่อบริษัท 554 แห่ง

 70201 (กิจกรรมให้คาปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ) ซึ่งมีรายชื่อบริษัท 224
แห่ง
 74109 (กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ) ที่
ปรากฏชื่อบริษัท 774 แห่ง
 82920 (กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์) ซึ่งปรากฏชื่อบริษัท 152 แห่ง
หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยจึงตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบที่มีรายได้ปี 2559 มากกว่า 2
ล้านบาทตามเกณฑ์การกาหนดขอบเขตตลาดข้างต้นจากรายชื่อที่ได้ทั้งหมดนี้และรวบรวมรายชื่อ
บริษัทที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ดังนี้
 เว็บไซต์ของบริษัทแต่ละแห่ง เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทมีเว็บไซต์หรือไม่ และมีผลงาน
ออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนใหญ่หรือไม่
 สมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย (www.thaipda.or.th) ซึ่งยังไม่เปิดรับสมาชิก
ทั่วไป ในปัจจุบันสมาคมมีเพียงสมาชิกจัดตั้งรายบุคคลเพียง 20 คน
 การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหรือได้รับรางวัล
จากต่างประเทศ
 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ซึ่งเปิดพื้นที่ TCDC CONNECT ให้บริษัทและ
นักออกแบบทั่วไปได้นาผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์มานาเสนอในเว็บไซต์เพื่อให้
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์หรือผู้ผลิตสินค้าได้ติดต่อจ้างงาน
 เว็บไซต์โ ครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence
Award (DEmark) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ124 ซึ่งมีเวทีระดับชาติที่มี
การประกวดผลงานการออกแบบหมวดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
การคัดกรองจากรายชื่อข้างต้นทาให้คณะผู้วิจัยได้รายชื่อบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร
สาหรับการศึกษาโครงสร้างตลาด 20 รายที่มรี ายได้ปี พ.ศ. 2559 สูงที่สุด

15.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
15.3.1 โครงสร้างตลาด
ธุรกิจให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก โดยบริษัทที่มี
รายได้สูงสุดจากทั้ง 20 ราย คือ บริษัท เซ็นทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด มีรายได้เพียง 37.5 ล้านบาท
เท่านั้น (ตารางที่ 15.1)

124

http://demarkaward.net
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ตารางที่ 15.1 รายได้รวมปี 2559 ของบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 20 อันดับ
สูงสุด
ชื่อบริษัท

รายได้รวมปี
2559
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง
ตลาด

ทุนจด
ทะเบียน
(ล้านบาท)

1. บริษัท เซ็นทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด

37.5

17%

2

2. บริษัท แพก ดีไซน์ จากัด

23.4

11%

1

3. บริษัท แบรนด์ นิว เดย์ จากัด

19.5

9%

6

4. บริษัท สแควร์ 44 (ประเทศไทย) จากัด

17.9

8%

8

5. บริษัท เอเชีย มีเดีย สตูดิโอ จากัด

15.2

7%

4

6. บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จากัด

14.8

7%

1

7. บริษัท ออล ไอเดีย สตูดโิ อ จากัด

13.4

6%

1

8. บริษัท ยินดีดไี ซน์ จากัด

11.6

5%

1

9. บริษัท ฮิพ โอ โซ เฟมัส จากัด

10.2

5%

1

10. บริษัท พร้อม ดีไซน์ เอเชีย จากัด

9.0

4%

1

11. บริษัท ปรินส์ คอมเมอร์เชียล จากัด

8.0

4%

2

12. บริษัท นิวเคลียส วัน จากัด

7.6

3%

1

13. บริษัท เซริบรัม ดีไซน์ จากัด

6.1

3%

11

14. บริษัท ฟิฟ ดีไซน์ จากัด

5.8

3%

2

15. บริษัท นาโนเบย์ สตูดโิ อ จากัด

4.2

2%

1

16. บริษัท ไอดีกู๊ด จากัด

3.8

2%

1

17. บริษัท พอดี ดีไซน์ สตูดิโอ จากัด

3.4

2%

4

18. บริษัท บราวาโด กราฟิกส์ จากัด

3.1

1%

6

19. บริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
จากัด

2.7

1%

2

20. บริษัท กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ จากัด

2.2

1%

1

หมายเหตุ: รายได้ของบริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด เป็นรายได้ปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากเริ่มดาเนินธุรกิจในปี พ.ศ.
2559 และมีรายได้รวมเพียง 4,051 บาท
ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์โครงสร้างของผู้ถือหุ้นของบริษัท 20 ราย พบว่า บริษัทเป็นนิติบุคคลไทยในทาง
นิตินัยทัง้ หมด (ตารางที่ 15.2) แต่สามารถแบ่งได้เป็นบริษัทที่คนไทยถือหุ้นทั้งหมด 15 ราย และบริษัท
ที่มีต่างชาติร่วมถือหุ้นด้วยแต่รวมแล้วน้อยกว่าร้อยละ 50 จานวน 5 ราย ได้แก่ แบรนด์ นิว เดย์ จากัด
(อังกฤษ) บริษัท สแควร์ 44 (ประเทศไทย) จากัด (ดัช) บริษัท เอเชีย มีเดีย สตูดิโอ จากัด (เบลเยียม)
และ บริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด (ญี่ปุ่น) และ บริษัท บราวาโด กราฟิกส์
จากัด (อังกฤษ) แต่หากวิเคราะห์การควบคุมบริษัทในทางพฤตินัย พบว่า มี 4 บริษัทที่ต่างชาติร่วมถือ
หุ้นและมีกรรมการข้างมากเป็นต่างชาติ ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)

บริษทั แบรนด์ นิว เดย์ จากัด
บริษทั เอเชีย มีเดีย สตูดิโอ จากัด
บริษัท สแควร์ 44 (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด

บริษัทต่างชาติโดยพฤตินัยทั้ง 4 แห่งมีส่วนแบ่งตลาดตามรายได้คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้
ทั้งหมด (รูปที่ 15.1) บริ ษัทต่างชาติโดยพฤตินัย 2 บริษัทแรกมีบุคคลธรรมดาต่างชาติเป็นกรรมการ
ข้างมาก ส่วนบริษัทที่ 3 คือ บริษัท สแควร์ 44 (ประเทศไทย) จากัด มีบุคคลธรรมต่างชาติเป็น
กรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว แม้มีกรรมการคนไทยด้วยอีก 1
คน ทั้ง 3 บริ ษัทที่กล่ าวมานี้มีโ ครงสร้ างการถือหุ้นไม่ซับซ้อนจากการที่ผู้ถือหุ้ นทั้งหมดเป็นบุคคล
ธรรมดา ต่างจากบริษัทที่ 4 คือ บริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด ที่มีโครงสร้างการ
ถือหุ้นซับซ้อน
บริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด ที่เป็นบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์ราย
ใหญ่และมีชื่อเสียงในญี่ปุ่นและระดับสากล แม้ จะยังมีรายได้ในประเทศไทยไม่สูงเนื่องจากบริษัทสาขา
ในประเทศไทยจัดตั้งในปี พ.ศ. 2558 รูปที่ 15.2 แสดงว่า บริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย
แลนด์) จากัด มีนิติบุคคลญี่ปุ่นถือหุ้นรวมร้อยละ 74.34 ซึ่งมาจาก 3 ส่วน ได้แก่
(1) บริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สัญชาติญี่ปุ่น) ร้อยละ 49
(2) โคโนอิเกะ ทรานสปอร์ต คัมปะนี ลิมิเต็ด (สัญชาติญี่ปุ่น) ถือหุ้นร้อยละ 49 ของบริษัท โค
โนอิเกะ-โซตัส เวนเจอร์ จากัด นิติบุคคลสัญชาติไทยซึ่งถือหุ้นร้อยละ 35 ของบริษั ท บราวีส อินเตอร์
เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด ทาให้โคโนอิเกะ ทรานสปอร์ต คัมปะนี ลิมิเต็ด มีหุ้นของบริษัท บราวีส
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด ร้อยละ 17.5
(3) บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (สัญชาติญี่ปุ่น) ถือหุ้นบริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 16 ของบริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย
แลนด์) จากัด ทาให้บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด มีหุ้นบริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จากัด ร้อยละ 7.84
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รูปที่ 15.1 ส่วนแบ่งตลาด (จากรายได้รวม) ของบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติ
ต่างชาติโดยพฤตินัย
25%

ไทย
75%
ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

รูปที่ 15.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย
แลนด์)

บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิ
เต็ด (ญี่ปุ่น) 49%

บริษัท โคโนอิเกะ-โซตัส เวน
เจอร์ จากัด (ไทย) 35%

โคโนอิเกะ ทรานสปอร์ต คัม
ปะนี ลิมิเต็ด (ญี่ปุ่น) 49%

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด (ไทย) 49%

มิตซุย เคมิคอลส์ อะโกร อิงค์
(ญี่ปุ่น) 17.74%

ตระกูลประเทืองวงศ์ 26.5%
และบุคคลธรรมดาไทย 20 คน
49.5%

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
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บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่น
แนล (ประเทศไทย) จากัด (ไทย)
16%

บริษัท เจ-วิลล์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด (ญี่ปุ่น) 49%

บริษัท จีซีที แมนเนจเมนท์ (ไทย
แลนด์) จากัด (ไทย) 41% และ
บริษัท อินเตอร์ คอนซัลติ้ง
จากัด (ไทย) 10%

ตารางที่ 15.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 20 อันดับแรกจาแนกตามรายได้รวม ปี 2559
ลาดับ
1

ชื่อบริษัท
บริษัท เซ็นทริส คอร์

สถานะบริษัท
ไทย

สัดส่วนหุ้นของคนไทย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัญชาติและสัดส่วน

สัดส่วนกรรมการคนไทย

และต่างชาติ

หุ้น)

และชาวต่างชาติ

ไทย 100%

ปอเรชั่น จากัด

นาย ชาลิน ยมาภัย 55%

อานาจกรรมการ

3:0

นาย ณัฐวัฒน์ บุญยสิงห์ 10%
นาย ปราโมทย์ ภาคสังข์ 10%
นาย ฤทธิ์ เกษตรสุวรรณ 10%
นาง อภิรติ ชัยรัตน์ 10%
นาง กนกนิจ ยมาภัย 4%
นาง มธุวลี แผ้วพันธ์ชู 1%

2

บริษัท แพก ดีไซน์

ไทย

ไทย 100%

จากัด

นาย วิโรจน์ ตั้งวุทฒิไกรวิทย์ 55%

1:0

นาง จิตติมา ตั้งวุทฒิไกรวิทย์ 30%
นาง วันเพ็ญ มีสุขอาไพรัศมี 15%

3

บริษัท แบรนด์ นิว

ต่างชาติโดยพฤตินัย

ไทย 51%

นาย ลาภิศ ภูมิหฤษฎ์ 51%

เดย์ จากัด

จากกรรมการ

อังกฤษ 49%

นาย เกล็น แพ็ททริค แอช (อังกฤษ) 48%

0:1

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

ต่างชาติข้างมาก
4

บริษัท สแควร์ 44

ต่างชาติโดยพฤตินัย

ไทย 51%

นางสาว ณัฐจรี โสวจัสสตากุล 51%

(ประเทศไทย) จากัด

จากกรรมการ

ดัช 49%

นาย มาทาย อเล็กซานเดอร์ เอลิเอท 49%

ต่างชาติมีอานาจลง
ลายมือชื่อ

(ดัช)

1:1

นายมาทาย อเล็กซานเดอร์ เอลิเอท ลง
ลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของ
บริษัท

ลาดับ
5

ชื่อบริษัท

สถานะบริษัท

สัดส่วนหุ้นของคนไทย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัญชาติและสัดส่วน

สัดส่วนกรรมการคนไทย

และต่างชาติ

หุ้น)

และชาวต่างชาติ

บริษัท เอเชีย มีเดีย

ต่างชาติโดยพฤตินัย

ไทย 51%

นาย ลอเรนซ์ กูเช่ (เบลเยียม) 49%

สตูดิโอ จากัด

จากกรรมการ

เบลเยียม 49%

นางสาว รมิดา ฮักเกอร์ลาวเออร์ 25.5%

ต่างชาติข้างมาก
6

บริษัท ยอด คอร์

0:1

ปอเรชั่น จากัด

นาย ฉัตรชัย ระเบียบธรรม 90%

1:0

นาง ทัศนีย์ ระเบียบธรรม 5%
นาย วิโรจน์ ระเบียบธรรม 5%

7

บริษัท ออล ไอเดีย

ไทย 100%

สตูดิโอ จากัด

นาย อัษฎา เทพยศ 60%

2:0

นาย นนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์ 30%
นาง นงลักษณ์ โคตจะรินทร์ 5%
นาง เสวียน เทพยศ 5%

8

บริษัท ยินดีดีไซน์

ไทย 100%

จากัด

น.ส. นภนีรา รักษาสุข 70%

1:0

นาย อนุชิต ปัญญาวัชระ 20%
น.ส. จรรยา รักษาสุข 10%

9

บริษัท ฮิพ โอ โซ

ไทย 100%

เฟมัส จากัด

นางสาว ชลิสา เดอซูซ่า 49%

2:0

นางสาว เสาวลักษณ์ นาคะชัย 49%
นาย วิษณุ นาคะชัย 2%

10

บริษัท พร้อม ดีไซน์
เอเชีย จากัด

ไทย 100%

นาง มาลินี กังวารจิตต์ 80%
นางสาว จุฑามาศ ศิริชัยพัฒนรัชต์ 10%
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กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

นางสาว อชิรญา ฮักเกอร์ลาวเออร์ 25.5%
ไทย 100%

อานาจกรรมการ

3:0

ลาดับ

ชื่อบริษัท

สถานะบริษัท

สัดส่วนหุ้นของคนไทย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัญชาติและสัดส่วน

สัดส่วนกรรมการคนไทย

และต่างชาติ

หุ้น)

และชาวต่างชาติ

นางสาว ทิพย์ธิดา กังวารจิตต์ 10%
11

บริษัท ปรินส์ คอม

ไทย 100%

เมอร์เชียล จากัด

นาง ประไพร ชัยวุฒิ 40%

4:0

นาง วิลาวรรณ ดวงธิมา 40%
นาย รัตนพล ชัยวุฒิ 20%

12

บริษัท นิวเคลียส วัน

ไทย 100%

จากัด

นาย อยุทธ์ เตชะสุกิจ 90%

2:0

นางสาว วุฒิพร เตชะสุกิจ 9.5%
คนไทย 5 คน ถือหุ้นรวม 0.5%

13

บริษัท เซริบรัม ดีไซน์

ไทย 100%

จากัด

นาย มกร เชาวน์วาณิชย์ 40%

2:0

นาง อิสรีย์ เชาวน์วาณิชย์ 36%
กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาด
กลาง 16.27%
นาย ศรีจักร เชาวน์วาณิชย์ 8.1%

14

บริษัท ฟิฟ ดีไซน์
จากัด

ไทย 100%

พงศธร ละเอียดอ่อน 25%
นรินทร์ นพรัตน์วงศ์ 25%
นาย ธันวา พงษ์วุฒิประพันธ์ 18.32%
นาย พรชัย ไชยเสนีย์ 18.31%
นาง นันทวัน นุตประศาสน์ 7.5%
นาง เครือมาศ ละเอียดอ่อน 2.6%
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3:0

อานาจกรรมการ

ลาดับ

ชื่อบริษัท

สถานะบริษัท

สัดส่วนหุ้นของคนไทย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัญชาติและสัดส่วน

สัดส่วนกรรมการคนไทย

และต่างชาติ

หุ้น)

และชาวต่างชาติ

อานาจกรรมการ

นาง อรวี กฤตยาเกียรณ์ 2.5%
15

บริษัท นาโนเบย์

ไทย 100%

สตูดิโอ จากัด
16

นาย เอกกมล เอกศรัณย์ชัย 98.99%

1:0

นาย วศิน จิระจงเจริญ 1%

บริษัท ไอดีกู๊ด จากัด

ไทย 100%

นาย ปิยะพงษ์ ปิติศักดิ์มนตรี 90%

2:0

นางสาว อัญชลี พงษ์ประดิษฐ์ 9%
นาย ธนวัฒน์ จันทรศรี 1%
17

บริษัท พอดี ดีไซน์

ไทย 100%

สตูดิโอ จากัด

นาย สนิทพันธุ์ โชติเวช 90%

1:0

นางสาว รชิตา บินบุรี 9%
นาย รชตะ บัลลังค์ 1%

18

บริษัท บราวาโด

ไทย 51%

นาง จันทร์ทนา เจมส์ 51%

กราฟิกส์ จากัด

อังกฤษ 48.97

นาย โรเบิร์ท จอร์ท เจมส์ 48.97%

1:1

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและ
ประทับตรา สาคัญของบริษัท

(อังกฤษ)
นาย รอส เอ็ดเกอร์ ฮอปส์ 0.02%
(ออสเตรเลียน)
นาย เอียน เดวิด โกลฟเวอร์ 0.02%
(อังกฤษ)
19

บริษัท บราวีส

ต่างชาติโดยพฤตินัย

ไทย 51%

บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (ญี่ปุ่น)

อินเตอร์เนชั่นแนล

จากกรรมการ

ญี่ปุ่น 49%

49%

0:3

นายฟูมิฮิโตะ ซาซาดะ ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
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ลาดับ

ชื่อบริษัท
(ไทยแลนด์) จากัด

สถานะบริษัท

สัดส่วนหุ้นของคนไทย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัญชาติและสัดส่วน

สัดส่วนกรรมการคนไทย

และต่างชาติ

หุ้น)

และชาวต่างชาติ

ต่างชาติข้างมาก

บริษัท โคโนอิเกะ-โซตัส เวนเจอร์ จากัด
(ไทย) 35% (ซึ่งถือหุ้นโดยโคโนอิเกะ ทราน
สปอร์ต คัมปะนี ลิมิเต็ด (ญี่ปุ่น) 49% และ
บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(ไทย) 49%)

20

บริษัท กราฟฟิก บุฟ
เฟ่ต์ จากัด

ไทย 100%

นางสาว พรรษากาล ธุระมนวงศ์ 98%
นางสาว ชนม์พรรษา ธุระมนวงศ์ 1%
นางสาว พรุพธู ธุระมนวงศ์ 1%

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
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1:0

อานาจกรรมการ

15.3.2 สภาพการแข่งขัน
ตลาดบริการออกแบบหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเป็นตลาดที่ไม่
กระจุกตัวเท่าใดนัก โดยบริษัท เซ็นทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด เป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด (CR1)
ร้อยละ 17 ของรายได้รวมของทั้ง 20 บริษัท (รูปที่ 15.3) โดยมีรายได้ในปี พ.ศ. 2559 37.5 ล้านบาท
และการคานวณบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 3 แห่ง (CR3) ซึ่งรวมถึงบริษัท แพก ดีไซน์ จากัด และ บริษัท
แบรนด์ นิว เดย์ จากัด พบว่า มีรายได้รวมร้อยละ 37 ของรายได้รวมทั้งหมด โดยมีรายได้รวม 80.4
ล้านบาท
จากข้อมูลข้างต้น คณะผู้วิจัยสรุปว่า ตลาดบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นตลาดที่แข่งขัน โดย
ไม่มีผู้ ป ระกอบการที่มีอานาจเหนื อตลาดหากยึดหลั กเกณฑ์การมีอานาจเหนือตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด
พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ดี ข้อสรุปดังกล่าวได้มาจากการนิยามขอบเขตตลาดบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์
อย่างกว้าง กล่าวคือ ผู้ประกอบการบางรายอาจประกอบธุรกิจอื่นควบคู่ไปกับการบริการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ด้วย อาทิ บริการออกแบบเว็บไซต์ วิจัยตลาดและการโฆษณา
รูปที่ 15.3 ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 20 อันดับ
ที่มีรายได้สูงสุด
เซริบรัม ดีไซน์
ฟิฟ ดีไซน์
3%
2%
นิวเคลียส วัน
3%

อื่น ๆ (6 แห่ง)
9%

ปรินส์ คอมเมอร์เชียล
4%

เซ็นทริส คอร์ปอเรชั่น
17%

แพก ดีไซน์
11%

พร้อม ดีไซน์ เอเชีย
4%
ฮิพ โอ โซ เฟมัส
5%

แบรนด์ นิว เดย์
9%

ยินดีดีไซน์
5%

ออล ไอเดีย สตูดิโอ
6%

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

ยอด คอร์
ปอเรชั่น
7%

สแควร์ 44
(ประเทศไทย)
8%
เอเชีย มีเดีย สตูดิโอ
7%

บริษัท เซ็นทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด จดทะเบียนจัดตั้งในปี พ.ศ. 2537 ส่วนบริษัท แพก ดีไซน์
จากัด จัดตั้งในปี พ.ศ. 2535 ในขณะที่บริษัทอื่น ๆ จัดตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2552 ประสบการณ์
ในวงการธุรกิจและฐานลูกค้าที่สั่งสมมานานอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ บริษัท เซ็นทริส คอร์ปอเรชั่น
จากัด และบริษัท แพก ดีไซน์ จากัด มีรายได้สูงกว่าบริษัทอื่น การศึกษาข้อมูลในรายละเอียดพบว่า
บริษัทที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุ ด 6 แห่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้เน้นการออกแบบงานศิลป์เพียงอย่างเดียว
แต่เน้นการให้บริการการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์โดยใช้ทรัพยากรส่วนหนึ่งของบริษัทในการศึกษา
ตลาดและความต้องการของผู้ซื้อ
ในเรื่องของการกากับดูแลจากภาครัฐ ธุรกิจ บริการออกแบบหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สาหรับ
สิ น ค้ าอาหารและเครื่ องดื่ ม เป็ น ธุ ร กิ จ เสรี ที่ ไ ม่มี ก ารก ากับ ดู แ ลเรื่ อ งมาตรฐานความปลอดภัย หรื อ
มาตรฐานวิชาชีพ จึงไม่มีการรวมตัวเพื่อจัดตั้งวิชาชีพ มีแต่เพียงการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้และส่งเสริมศักยภาพของสมาชิกคือ สมาคมการออกแบบบรรจุภั ณฑ์ไทย (Thai
PDA)125 ซึ่งยังเป็นสมาคมธุรกิจขนาดเล็กที่จัดตั้งในปี พ.ศ. 2558 และยังไม่มีสมาชิกรายองค์กร มีเพียง
กรรมการบริหารงานเพียง 7- 8 คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับใน
วงการ อาทิ นายสมชนะ กังวารจิตต์ ผู้บริหารบริษัท บริษัท พร้อม ดีไซน์ เอเชีย จากัด
นอกจาก Thai PDA ไทยแล้ว ยังมีสมาคมธุรกิจที่ดาเนินกิจกรรมใกล้เคียงคือ สมาคมการ
บรรจุภัณฑ์ไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ เป็นสมาคมขนาดใหญ่ที่ดาเนิน
กิจกรรมมายาวนานโดยก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512

15.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
15.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยแยกตัวมาจากธุรกิจโฆษณาและการตลาดเมื่อช่วง 10 ปี
ก่อนหน้านี้ ในยุคก่อนหน้านี้ผู้ผลิตสินค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
สร้างแบรนด์จาเป็นต้องติดต่อบริษัทโฆษณาหรือบริษัทการตลาดที่ใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการสื่อสารให้ผู้บริโภครู้จัก ทาให้ค่าบริการสูง ในขณะที่ผู้ผลิตสินค้าระดับท้องถิ่นหรือขนาดเล็ก
ต้องไปขอคาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็ก เช่น สินค้า OTOP
ธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์เ กิดขึ้นและพัฒนามาได้จากการที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ไม่ต้องการเสีย
ค่าบริ การด้านการตลาดหรื อโฆษณา ซึ่งหลายบริษัทมีฝ่ายการตลาดภายใน แต่ยังมีความต้องการ
บริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นการเฉพาะอยู่

125

http://www.thaipda.or.th
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ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารของไทยสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ระดับ คือ
(1) ระดับผู้ออกแบบอิสระ (Freelance) ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่ง มีอยู่เป็นจานวนมาก
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีกลุ่มลูกค้าเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บางรายที่มีชื่อเสียงหรือได้รับ
รางวัลระดับโลก อาจรับจ้างช่วงจากบริษัทที่มีสินค้าแบรนด์ดั ง (2) ระดับนิติบุคคลขนาดเล็ก ที่มีกลุ่ม
ลูกค้าเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ (3) ระดับนิติบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศซึ่งมีกลุ่ม
ลูกค้าเป็นธุรกิจที่มีสินค้าแบรนด์ดัง
ธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารในชั้นที่สามซึ่งอยู่ในขอบเขตการศึกษาของคณะผู้วิจัยนี้ต้อง
เผชิญความท้าทายจากการที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเริ่มมีฝ่ายออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใน
เป็ น ของตัว เอง และการจ้ า งบริ ษัท ออกแบบบรรจุภั ณฑ์แ ละการตลาดที่มี ชื่อเสี ย งในต่างประเทศ
โดยเฉพาะบริษัทที่มีสาขาในประเทศสิงคโปร์ เช่น Design Bridge, Interbrand, Glassick Design
Singapore และ Anthem Worldwide เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ต้องการ
ยกระดับความเป็นสากลของแบรนด์ ส่วนเนื้องานของการออกแบบสามารถปรับแก้ผ่านระบบออนไลน์
ได้ไม่ยาก จึงไม่จาเป็นต้องจ้างผู้ให้บริการออกแบบในประเทศก็ได้
15.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่พึ่งพาบรรจุภัณฑ์มากที่สุด (ร้อยละ 70 ของบรรจุภัณฑ์
ทั้งหมด) ในขณะที่เศรษฐกิจไทยพึ่งพาการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรสูง และผู้ผลิตส่วนใหญ่
เป็นผู้ผลิตรายย่อย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นจึงเป็นอีกหนทางที่ช่วยเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า ในอีก
ด้านหนึ่ง ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอาหารสาเร็จและเครื่องมือที่สาคัญของโลก และผู้ประกอบการ
จ านวนไม่น้ อยกาลั ง ผั น ตัว จากการรั บ จ้ างผลิ ตมาเป็นการสร้างแบรนด์ของตัว เองและส่ งออกขาย
ต่างประเทศมากขึ้นประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้นบริโภคอาหารสาเร็จรูปมากขึ้น การเติบโตของ
ธุร กิจ ผลิ ตอาหารและเครื่ องดื่มจึ งถือเป็ นโอกาสที่ธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์จะเติบโตไปด้ว ยหาก
ผู้ประกอบการไทยสามารถยึดครองตลาดนี้ไว้ได้
126

ด้วยเหตุผลข้างต้น ธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงเป็นธุรกิจที่ภาครัฐให้การส่งเสริม ซึ่ งออกมา
ในรู ปแบบของการยกระดับองค์กรความรู้ เช่น การจัดตั้ง TCDC เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดประกวดแข่งขันและอบรมฝึกฝีมือนักออกแบบโดยกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ในขณะที่สถาบันการศึกษาเกือบทุกแห่งได้ฝึกสอนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ในคณะ
ศิลปศาสตร์ จึงกล่าวได้ว่า ประเทศไทยมิได้ขาดแคลนแรงงานมีทักษะในด้านการออกแบบงานศิลป์

126

SCB EIC. 9 พฤศจิกายน 2560. ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโลก... ออกแบบอย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค.
https://www.scbeic.com/th/detail/product/4146
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15.4.3 ศักยภาพของคนไทย
ผู้ ป ระกอบการไทยที่ ตั้ ง เป้ า จั บ ลู ก ค้ า กลุ่ ม บริ ษั ท แบรนด์ ข นาดใหญ่ มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บบริ ษั ท
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ในต่างประเทศคือ ต้นทุนด้านบุคลากรที่ถูก การเข้าถึงลูกค้า และการเชื่อมโยงกับ
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยสะดวก เนื่องจากผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์จาเป็นต้องทางานร่วมกับ
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อให้งานออกแบบสามารถใช้งานได้จริง
การศึกษาในรายละเอียดพบว่า บริษัทมีตัวอย่างบริการและฐานลูกค้าที่เป็นบริษัทผลิตอาหาร
รายใหญ่ดังนี้ บริษัท แพก ดีไซน์ จากัด ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าขนมขบเคี้ยวเป็นส่วนใหญ่
โดยมีลูกค้าเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
และ บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จากัด สินค้าส่วนใหญ่เน้นส่งออกต่างประเทศ 127 บริษัท ฮิพ
โอ โซ เฟมัส จากัด ให้บริการสร้างแบรนด์ โฆษณา และงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีผลงานออกแบบ
บรรจุภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท พร้อม ดีไซน์ เอเชีย จากัด มีผลงานเป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจากรางวัลชนะเลิศในการประกวดต่าง ๆ จึงมีลูกค้ารายใหญ่ในประเทศ
อยู่บ้าง เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์
บริ ษั ทไทยบางกลุ่ ม มีศั กยภาพในการทางานร่ ว มกับ ชุม ชนหรื อบริษั ทขนาดเล็ ก เพื่ อสร้า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จากัด
มีทักษะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปให้โดดเด่ น128 และบริษัท ยินดีดีไซน์ จากัด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าเกษตรท้องถิ่นแปรรูป เช่น กล้วยตาก Banana Society
แม้ จ ะมี ค วามใกล้ ชิ ด ผู้ ผ ลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต อาหารแปรรู ป ในประเทศ แต่
ผู้ประกอบการไทยยังคงเสียเปรียบบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงในเรื่องชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของ
บริษัท และการเข้าถึงข้อมูลแนวโน้มรสนิยมของตลาด (เพื่อนามาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ซื้อ) ด้วยประสบการณ์ออกแบบที่จากัดเฉพาะในประเทศ ทาให้ขาดประสบการณ์ใน
ตลาดต่างประเทศ ลูกค้าที่เป็นบริษัทแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจึงพอใจเลือ กใช้บริการบริษัทออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ในต่างประเทศมากกว่าบริษัทไทย

15.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
ธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในอนาคตจากอนิสงส์ของการเติบโตของ
ธุร กิจอาหารและเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่ างประเทศ ในขณะที่ในด้านการผลิต รัฐ บาลไทยมี
นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปซึ่งถูกจัดเป็นหนึงในอุตสาหกรรม S-Curve ที่จะได้รับ
127
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การส่งเสริมด้านการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คณะผู้วิจัย
เห็นว่า โอกาสทางธุรกิจข้างต้นจะเป็นปัจจัยดึงดูดในบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย โดยอาจเป็นการติดตามลูกค้าบริษัทต่างชาติผู้ผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่เข้ามา
ลงทุน หรือเข้ามาหาลูกค้าที่เป็นบริษัทไทยขนาดใหญ่
การศึ ก ษาลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง มี เ จ้ า ของเป็ น
ชาวต่างชาติโดยพฤตินัย 4 ราย พบว่า บริษัททั้งหมดนี้ดาเนินธุรกิจสร้างแบรนด์เป็นธุรกิจหลักควบคู่ไป
กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แต่มี 2 รายไม่ใช่บริษัทข้ามชาติ อันได้แก่ บริษัท แบรนด์ นิว เดย์ จากัด
และ บริษัท เอเชีย มีเดีย สตูดิโอ จากัด ส่วนบริษัท สแควร์ 44 (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท
บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีสาขาในต่างประเทศ
บริษัท แบรนด์ นิว เดย์ จากัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ที่มีผู้บริหารเป็น
ชาวต่างชาติซึ่งเคยทางานให้กับบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับสากล Interbrand ในประเทศสิงคโปร์
บริษัทจึงมีลูกค้าเป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ เช่น บริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย อินเดีย ศรี
ลังกา และ บริษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน)129
บริษัท เอเชีย มีเดีย สตูดิโอ จากัด ให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ โดย
ยังมีการให้บริการสร้างแบบ บริการดิจิตอลเอเจนซี่ สร้างเว็บไซต์ โลโก้ และโบชัวร์ การสารวจผลงาน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารพบว่า บริษัท เอเชีย มีเดีย สตูดิโอ จากัด มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม อาทิ มหาชัยไอศกรีม
บริษัท สแควร์ 44 (ประเทศไทย) จากัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์มีสานักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงและสานักงานสาขาในประเทศศรีลังกาและประเทศ
ไทย สานักงานสาขาในศรีลังกาเป็นฐานสาหรับภูมิภาคเอเชียใต้ ส่วนสานักงานสาขาในประเทศไทยเป็น
ฐานติดต่อลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน เพื่อติดต่อ ลูกค้าในประเทศไทย เมียนมาร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ซึ่ง
เป็นตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีอัตราการเติบโตสูง
บริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ขนาด
ใหญ่ของญี่ปุ่น และมีสาขาในต่างประเทศทั่วโลก เช่น จีน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน บริษัทจัดตั้ง
สาขาในประเทศไทยเป็นที่แรกในภูมิภาคอาเซียน บริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนลมีลูกค้าในประเทศ
ไทย เช่น ฟาร์มโชคชัย (ผลิตภัณฑ์ชีส) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์
นมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพด BSC Cornsoy)
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การเข้ามาเปิดสาขาของบริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่น แนล ในประเทศไทยสร้างความกังวล
ให้กับผู้ประกอบการในตลาดเดียวกันว่าสาขาของ บริษัท บราวีสฯ ในประเทศไทยจะทาหน้าที่เป็นเพียง
สานักงานขายเพื่อรับงานจากลูกค้าในประเทศไทยกลับไปให้ บริษัทแม่ในญี่ปุ่นออกแบบ หากกรณี
ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็จะไม่เป็น การเกิดการจ้างงานหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศไทย หาก
พิจ ารณาในมุมมองของบริ ษัทผู้ ผ ลิ ตอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการยกระดับแบรนด์เพื่อบุกตลาด
ต่ า งประเทศ บริ ษั ท ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ต่ า งชาติ ที่ มี ส าขาในประเทศซึ่ ง เป็ น ตลาดผู้ บ ริ โ ภค
กลุ่ มเป้ าหมายจะเข้า ใจตลาดต่า งประเทศได้มากกว่า บริษัทไทยที่ขนาดองค์ ความรู้เกี่ ยวกับตลาด
ต่างประเทศ
ปัจจัยดึงดูดการลงทุนของประเทศไทยในสายตาของบริษัทต่างชาติมีอย่างน้อย 4 ประการ
ประการแรกคือเรื่องต้นทุน ด้านค่าแรงงานพนักงานที่มีทักษะและค่าเช่าสานักงานต่ากว่าเมื่อเทียบกับ
ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงด้วยคุณภาพที่ไม่แตกต่างกันมาก
ประการที่สอง ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเดินทางทางอากาศเชื่อมโยงกับประเทศเมียนมาร์
กัมพูชา เวียดนาม
ประการที่สาม ตลาดบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านยัง
สามารถเติบโตได้ ต่างจากประเทศสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นที่ธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์มีการแข่งขั นสูง ใน
ประเทศญี่ปุ่นมีบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์มากกว่า 4,000 แห่ง
ประการที่สี่ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิ ตบรรจุภัณฑ์ การใกล้ชิดกับผู้ผลิตทาให้การควบคุม
คุณภาพตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงผลิ ตสะดวกมากขึ้น เนื่องจากบริษัทไม่ได้เน้นเพียงการ
ออกแบบงานศิลป์ แต่เน้นไปถึงการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ (Structural Design) ลูกค้าของ
บริษัทมีธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ซึ่งมีฐานลูกค้าใน
ประเทศไทยและเมียนมาร์
อย่างไรก็ดี สาหรับบริษัทต่างชาติแล้ว ประเทศไทยมีข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ
ต่างชาติในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่




เจ้าของทุนไม่สามารถเป็นเจ้าของบริษัทได้
การไม่สามารถถือครองที่ดินเพื่อสร้างสานักงาน
กระบวนการขออนุญาตจ้างชาวต่างชาติมาทางานในประเทศไทยที่ล่าช้าไม่ทันการณ์
และ การขอต่อใบอนุ ญาตทางานของชาวต่างชาติและการรายงานตัวที่ใช้เวลา มี
ค่าใช้จ่ายไม่สมเหตุสมผล เอกสารประกอบเกินความจาเป็น อาทิ การต้องถ่ายรูป
สานักงาน 10 จุด เพื่อยืนยันการจัดตั้งสานักงานว่าเป็นจริง
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การกาหนดสัดส่วนพนักงานชาวไทยและชาวต่างชาติไว้ที่ 4 ต่อ 1 และการกาหนดให้
ต้องเพิ่มทุน 2 ล้านบาท ต่อการจ้างชาวต่างชาติ 1 คน สร้างต้นทุนเพิ่มให้แก่ธุรกิจ
โดยไม่จาเป็น
อัตราภาษีที่ยังสูงเมื่อเทียบกับสิงคโปร์และฮ่องกง
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของพนักงานชาวไทยยังอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบ
กับสิงคโปร์และฮ่องกง ทาให้การรับงานจากลูกค้าในต่างประเทศเป็นไปได้ยาก

15.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
ธุรกิจบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นธุรกิจเสรีที่รัฐบาลไม่ควบคุมการถือหุ้นของทุนต่างชาติ
และการด าเนิ น ธุ ร กิ จ นี้ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลของภาครั ฐ เนื่ อ งจากไม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ ที่ ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติ กระทบต่อความมั่นคง หรือไม่ใช่ธุรกิจหลักที่ต่างชาติจะเข้ามาแข่งขัน กับธุรกิจ
ท้องถิ่นจนผูกขาดธุรกิจในประเทศ ผู้ประกอบอาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม่จาเป็นต้องมีใบอนุญาต
จากหน่วยงานกากับดูแลหรือองค์กรวิชาชีพใด เนื่องจากไม่ได้เป็นอาชีพให้บริการตรวจสอบและรับรอง
ความถู ก ต้ อ งตามกฎหมายที่ อ าจส่ ง ผลกระทบอย่ า งร้ า ยแรงต่ อ ธุ ร กิ จ หรื อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชนอย่างอาชีพนักบัญชี นักกฎหมาย วิศวกร และสถาปนิก

15.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
15.7.1 บทสรุป
ตลาดไทยพอจะมีบ ริ ษัทบริ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้ามชาติมาเปิดสาขาในประเทศและ
ควบคุมบริษัทโดยทางพฤตินัย อย่างน้อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท สแควร์ 44 (ประเทศไทย) จากัด และ
บริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีเหตุผลส่วนหนึ่งเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานรับลูกค้าในประเทศ
เพื่อนบ้าน ด้วยเหตุผลที่มีค่าครองชีพถูกและแรงงานมีฝีมือหาไม่ยาก อีกด้านหนึ่งเนื่องจากประเทศไทย
เป็นฐานการผลิตสินค้าอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม จึงมีบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ทั้ง
ไทยและต่างชาติอยู่ในประเทศ การหาลูกค้าจึงพอเป็นไปได้
บริษัทต่างชาติมุ่งเน้นลูกค้าที่ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ซึ่งบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์ของไทย
ยั ง ไม่ ส ามารถแย่ ง ลู ก ค้ า ได้ ม ากนั ก ด้ ว ยความเป็ น สากลของบริ ษั ท และฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตลาด
ต่างประเทศที่บริษัทต่างชาติมีมากกว่า เช่น บริษัท บราวีส อินเตอร์เนชั่นแนล รู้ข้อมูลความชื่นชอบ
ของผู้บริโภคชาวจีนและญี่ปุ่น อย่างไรก็ดี บริษัทไทยมีจุดแข็งในด้านการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าระดับท้องถิ่น
ซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมาก และเข้าใจผู้บริโภคชาวไทยได้ดีกว่าบริษัทต่างชาติ
15.7.2 ข้อเสนอแนะ
คณะผู้วิจัยเห็นว่า ธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์สมควรเป็นธุรกิจที่เปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน
และถือหุ้นบริษัทได้ทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้
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 ต้องเป็นบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้ามชาติที่มีสาขาในต่างประเทศอย่างน้อย 1 แห่ง
 มีทุนจดทะเบียนขั้นต่าที่สูงกว่าบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์ของไทยขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก เช่น สูงกว่า 4 ล้านบาท โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนขั้นต่าดังกล่าว
การกาหนดเงื่อนไขพร้อมการเปิดเสรีธุรกิจออกแบบบรรจุภัณฑ์มีเป้าหมายเพื่อ ดึงดูดเฉพาะ
บริษัทต่างชาติที่มีทุนและเครือข่ายในการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้แข่งขันกับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กของไทยโดยตรง และช่วยยกระดับมาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าไทย
เพื่อการส่งออกให้เป็นสากลและตอบสนองต่อความชอบหรือรสนิยมของตลาดต่างประเทศมากขึ้น
ทั้งนี้ การเปิดเสรีด้านการถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดบริษัทต่างชาติใน
ธุรกิจนี้ได้ ด้วยประเทศไทยยังมีข้อจากัดที่ภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงอย่างน้อย 2 เรื่อง ได้แก่
 การปรับปรุงกระบวนการและเงื่อนไขยื่นขอและขอต่อใบอนุญาตทางานชั่วคราวและ
วี ซ่าธุร กิจ ส าหรั บ ชาวต่างชาติ ให้ รวดเร็ ว ยิ่งขึ้น ตั ว อย่างข้อ เสนอแนะจากสมาคม
การค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (European Association for Business
and Commerce : EABC)130 เสนอให้ (1) กระทรวงแรงงานจัดระบบให้มีการยื่นขอ
และขอต่ออายุใบอนุญาตทางานของชาวต่างชาติ และการยืนยันตัวตนผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ (2) จัดให้มีการขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงประเทศ (Visa on arrival)
สาหรับประเทศส่วนใหญ่ (3) สานักงานตารวจแห่งชาติพิจารณายกเลิกข้อบังคับให้
ชาวต่ า งชาติ ต้ อ งรายงานตั ว เมื่ อ เดิ น ทางออกนอกพื้ น ที่ (มาตรา 37 (4) ของ
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) และการรายงานทุก ๆ 90 วัน ((มาตรา 37
(5) ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522)
 กรมการจัดหางานควรพิจารณาผ่อนปรนหรือยกเลิกเงื่อนไขการจ้างงานชาวต่างชาติ
อย่างน้อย 2 เรื่อง ได้แก่ (1) สัดส่วนการจ้างพนักงานชาวไทยและชาวต่างชาติที่ 4
ต่ อ 1 และ (2) ข้ อ ก าหนดให้ บ ริ ษั ท เอกชนต้ อ งเพิ่ ม ทุ น 2 ล้ า นบาทต่ อ การจ้ า ง
ชาวต่างชาติเพิ่ม 1 คน131 ข้อเสนอนี้เป็นการผ่อนปรนหรือยกเลิกเงื่อนไขสาหรับ
บริษัทต่างชาติที่ภาครัฐได้ศึกษาแล้วเห็นว่าเหมาะสม เช่น บริษัทที่มีบุคลากรต่ากว่า
10 คน หรือบริษัทที่อยู่ในช่วงจัดตั้งบริษัทหรือจัดตั้งได้ไม่เกิน 1 ปี
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EABC (June 2018). Work Permits and Visas – Thailand’s Achilles’ Heel Recommendations Summary.
ข้อที่ 3 ของหลักเกณฑ์การกาหนดจานวนการออกใบอนุญาตทางานท้ายระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
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บทที่ 16 ธุรกิจการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา
16.1 บทนา
บริการด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจ
ที่สนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล เช่น นโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งให้
ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเป็นบริการที่มีความสาคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจและสังคมโดยรวม โดยช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต่อยอดผลิตภัณฑ์
และบริ การให้ มีป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้น และอาจได้สิ นค้าและบริการที่ราคาถูกลง ซึ่งจะนาไปสู่ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในที่สุด
อย่างไรก็ดี ธุรกิจบริการด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยยังไม่เติบโตเท่าที่ควร รายงาน
ผลการส ารวจการวิ จั ย และพั ฒ นาและกิ จ กรรมนวั ต กรรม ประจ า ปี 2558 โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พบว่า ในปี พ.ศ.
2557 มีผู้ประกอบการเพียงร้อยละ 5.32 เท่านั้น ที่มีกิจกรรมวิจัยและพัฒนา โดยค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนาเฉลี่ยต่อกิจการอยู่ที่ 6.21 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2556 ที่อยู่ที่ 9.46 ล้านบาท ต่อ
กิจการ และมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศเพียง 39,043 คน 132 ซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมายที่
วางไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่กาหนดไว้ว่าประเทศไทยต้องมีบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากรในสัดส่วน 15: 10,000133 และหากเทียบกับประเทศสิงคโปร์ที่มี
จานวนประชากรน้อยกว่าไทยกว่าสิบเท่า แต่กลับมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่าไทย คือ
42,542 คน134 ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่า ประเทศไทยยังขาดศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา การเปิด
เสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจึงเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาบริการด้านการวิจัยและพัฒนา และ
นาไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมตามนโยบายภาครัฐได้อีกด้วย
การศึกษาในบทนี้เป็นการวิเคราะห์ โครงสร้างตลาด ปัญหา และอุปสรรคที่จะส่งผลต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจบริการด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเลือก
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ศึกษาเฉพาะการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช เนื่องจากเป็นบริการที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและภาค
เกษตรกรรมของประเทศโดยตรง

16.2 ขอบเขตตลาด
ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา ถู ก จั ด อยู่ ใ นหมวด 72 การวิ จั ย และพั ฒ นาเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ของการจั ด ประเภทมาตรฐานอุต สาหกรรม ประเทศไทย (Thailand Standard
Industrial Classification : TSIC) ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 หมวด ได้แก่ TSIC 7210 การ
วิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม และ TSIC 7220 การวิจัยและ
พัฒ นาเชิ ง ทดลองด้ า นสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ซึ่ ง การศึก ษาในบทนี้ จ ะมุ่ ง ไปที่ ห มวดแรก
เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบาย Thailand 4.0 และเป็นสาขาที่ประเทศไทยยังต้องการ
องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
TSIC 7210 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม สามารถ
แยกออกได้อีก 3 หมวดย่อย คือ TSIC 72101 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ เช่น ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา ซึ่งอาจไม่เป็นที่สนใจของธุรกิจเท่าไรนัก TSIC
72109 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อื่น เช่น
ต่อเรือ เครื่องบิน การก่อสร้าง ก็อยู่ในความสนใจของธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมักมีบริการด้านการวิจัยและ
พั ฒ นาเป็ น ของตนเองอยู่ แ ล้ ว ในขณะที่ TSIC 72102 การวิ จั ย และพั ฒ นาเชิ ง ทดลองด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งรวมด้านการแพทย์ และเกษตรกรรม น่าจะเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกษตรกร การศึกษาในบทนี้จึงเลือกเจาะไปที่หมวดย่อยนี้
TSIC 72102 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง “...การวิจัยและ
พัฒนาเกี่ยวกับการนาสิ่งมีชีวิตและผลิตผลของสิ่งมีชีวิตมาใช้ประโยชน์โดยใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน เช่น
การวิ จั ย และพั ฒ นาโครงสร้ า งของสารพั น ธุ ก รรมสเต็ ม เซล ล์ อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
Fermentation เช่น การผลิตแอลกอฮอล์ กรดอะมิโ น กากน้าตาล ฯลฯ การพัฒ นาด้านการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการลดมลพิษ การยืดอายุผักและผลไม้ การหมัก การทดลองขยายพันธุ์ด้วยวิธี
เพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่อ ฯลฯ”135 จากนิ ย ามดังกล่าวจะเห็ นได้ว่า TSIC 72102 ครอบคลุ มการวิจัยและ
พัฒนาด้านการแพทย์ สิ่งแวดล้อม และเกษตรกรรม
สอดคล้องกับการศึกษาธุรกิจที่มีรายได้สูงสุด 50 บริษัทแรกในหมวดย่อย 72102 พบว่า
สามารถแบ่งประเภทธุรกิจในหมวดย่อยนี้ได้เป็น 3 ประเภท คือ ด้านการแพทย์ เช่น การทดลองยา
และเครื่องสาอางค์ เพาะเชื้อและเนื้อเยื่อ เป็นต้น ซึ่งมีทั้งสิ้น 27 บริษัท ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น วิเคราะห์
135

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, การจัดประเทศธุรกิจของนิติบุคคล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามหลักการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน, หน้า 382-3.
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และบาบัดน้าเสีย ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เป็นต้น มีทั้งสิ้น 19 บริษัท และด้านเกษตรกรรม ได้แก่
การวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีเพียง 2 บริษัท เท่านั้น เป็นที่น่าสังเกตว่า การวิจัยและพัฒนาด้าน
เมล็ดพันธุ์มีผู้ประกอบการเพียง 2 ราย ได้แก่ บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จากัด และบริษัท มิตรผลวิจัย
พัฒนาอ้อยและน้าตาล จากัด ซึ่งสะท้อนว่าอาจมีการผูกขาดในตลาดอันเนื่องมาจากข้อจากัดในการ
ประกอบธุรกิจบางอย่าง การศึกษาในบทนี้จึงเลือกศึกษาบริการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่เป็นกลุ่มประชากร
สาคัญของประเทศโดยตรง
เพื่อระบุขอบเขตตลาดธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ คณะผู้วิจัยใช้ฐานข้อมูลสมาชิก
ของสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (Thai Seed Trade Association – THASTA) ซึ่งได้แยกประเภท
สมาชิกออกเป็น 4 ประเภท คือ ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านการผลิต ด้านการนาเข้าส่งออก และด้าน
การตลาด โดยสมาชิกของ THASTA ที่เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์มีทั้งสิ้น 18 ราย136 จากการ
ตรวจสอบข้อมูลบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า มีบริษัทที่เลิกกิจการแล้ว 1 ราย แต่เมื่อรวมกับ
บริษัทวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ในหมวดย่อย 72102 ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของ THASTA อีก 3 ราย137
ทาให้มีบริษัทที่จะนามาวิเคราะห์โครงสร้างตลาดจานวนทั้งสิ้น 20 ราย

16.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
16.3.1 โครงสร้างตลาด
จากการสืบค้นฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า ทั้ง 20 บริษัทมี
การระบุเลข TSIC ในหมวดย่อยแตกต่างกันและค่อนข้างหลากหลาย ทั้งที่ดูเกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ เช่น
ค้าส่งค้าปลีก นาเข้าส่งออกเมล็ดพันธุ์ และที่ไม่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ เช่น ค้าปุ๋ ยและเคมีภัณฑ์ ขายเม็ด
พลาสติก เป็นต้น ซึ่งเกิดจากข้อจากัดของการจัดรหัส TSIC เอง อย่างไรก็ดี หากนารายได้ของบริษัททั้ง
20 แห่ ง ในปี 2559 มารวมกัน จะเป็ น เงิน 29,956 ล้ านบาท 138 โดยฐานข้อมูล บริษัทจดทะเบียน
ดังกล่าวได้แสดงว่าขนาดของผู้ประกอบการทั้ง 20 รายดังกล่าวมีตั้งแต่ใหญ่มาก ไปจนถึงเล็กมาก โดย
มีทุนจดทะเบียนต่าสุด 4 ล้านบาท และสูงสุด 1,184 ล้านบาท
การศึกษาโครงสร้างการถือหุ้นของทั้ง 20 บริษัท พบว่า 10 บริษัท เป็นนิติบุคคลต่างชาติ
เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลต่างด้าวถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่ (1) บริษัท มอนซานโต้
136

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย, “รายนามสมาชิก,” https://www.thasta.com/pdf/members/ListMembers-OnwebReserch.pdf (สืบค้นเมื่อ 8 มี.ค. 2561).
137
ได้แก่ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้าตาล จากัด, บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จากัด และบริษทั โนวาร์ตีส
ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จากัด
138
คานวนโดยผู้วิจยั จากฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศพร้อมระบบวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ โดย BOL
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ไทยแลนด์ จากัด (2) บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จากัด (3) บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จากัด
(4) บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย (5) บริษัท ซาคาตะ สยาม ซี๊ด จากัด (6) บริษัท เอชเอ็ม.โคลส (ประเทศ
ไทย) จากัด (7) บริษัท กรีน เวิลด์ เจเนติกส์ (ประเทศไทย) จากัด (8) บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จากัด
(9) บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จากัด และ (10) บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น
(ประเทศไทย) จากัด ตามรายละเอียดที่ปรากฎในตารางที่ 16.1
เนื่องจากธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์เป็นธุรกิจบริการที่ห้ามต่างชาติ คณะผู้วิจัยจึง
ได้ตรวจสอบช่องทางที่บริษัทต่างชาติทั้ง 10 รายใช้ในการได้รับการอนุญาตถือหุ้นโดยไม่จากัดสัดส่วน
หุ้นส่วน ผลการตรวจสอบพบว่า
(1) 5 ราย ได้รับอนุญาตจากการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตาม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บัญชี
สาม มีทั้งสิ้น 5 บริษัท โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
 บัญชีสาม (20) การทากิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช บริษัทที่ใช้
ช่องทางนี้ มี 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จากัด และบริษัท
อีสท์ เวสท์ ซีด จากัด
 บั ญชีส าม (21) การทาธุรกิจบริการอื่น ยกเว้นธุรกิจบริการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง บริษัทที่ใช้ช่องทางนี้ มี 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอชเอ็ม.โคลส
(ประเทศไทย) จากัด บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จากัด และ
บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จากัด
(2) 4 รายไม่ได้ขอหนังสือรับรองการประกอบกิจการของคนต่างด้าวไม่ว่าจะช่องทางใด ได้แก่
บริษัท ซาคาตะ สยาม ซี๊ด จากัด บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จากัด บริษัท
โนวาร์ ตีส ครอป โปรเทคชั่ น (ประเทศไทย) จากั ด และบริษั ท กรี น เวิ ล ด์ เจเนติ ก ส์
(ประเทศไทย) จากัด คาดว่าเนื่องจากเป็นกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้แก่บริษัท
ในเครือเท่านั้นมิได้ให้บริการธุรกิจอื่นๆ เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์สมาคม
การค้าเมล็ดพันธุ์ไทย พบว่า บริษัทเมล็ดพันธุ์ส่ว นมากมีแผนกที่ทาวิจัยและพัฒนาเป็น
ของตนเองเนื่องจากต้องการรักษาความลับเกี่ยวกับการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของบริษัท
(3) 1 ราย คือ บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จากัด ไม่ได้ขอหนังสือการรับรองกิจการของคนต่าง
ด้าว ตามฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่าเป็นนิติบุคคลไทย
เนื่องจากมีนิติบุคคลไทย คือ บริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด
เป็น ผู้ถือหุ้ นร้ อยละ 99.99 หากแต่เมื่อคณะผู้วิจัยตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้นของ
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บริ ษั ท โฮลดิ้ ง ดั ง กล่ า ว กลั บ พบว่ า มี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ต่ า งชาติ คื อ บริ ษั ท แอดแวนต้ า
เนเธอร์แลนด์ โฮลดิ้งส์ บี วี สัญชาติดัชเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.3 ซึ่งทาให้ บริษัท แปซิฟิก
เมล็ดพันธุ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) และบริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จากัด เป็นนิติบุคคล
ต่างชาติด้วย ในกรณีนี้ ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความบกพร่องเนื่องจากมี
ความคลาดเคลื่อนในการระบุสัญชาติของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นหลังจากที่ได้จดทะเบียนบริษัทหากแต่มิได้แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นอกจากนี้แล้วยังมีอีก 2 บริษัทที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นบริษัท ต่างชาติทางพฤตินัยหรือไม่ ได้แก่
บริษัท เพื่อนเกษตรกร จากัด และ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จากัด ในกรณีของบริษัท เพื่อนเกษตรกร
จากัด มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 5 คน รวมร้อยละ 51 โดยอีกร้อยละ 49 ที่เหลือเป็น ผู้
ถือหุ้นสัญชาติจีนรายเดียว คือ บริษัท โนว์น -ยู สีด จากัด หากพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้นซึ่งมีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดเป็นบริษัทสัญชาติจีน ในขณะที่ผู้ถือหุ้นไทยรายใหญ่ที่สุดมีสัดส่วนการถือหุ้นเพียง
ร้อยละ 23.7 ซึ่งไม่สามารถใช้อานาจวีโต้ได้ (ตามรายละเอียดในตารางที่ 16.1 ลาดับที่ 9) จึงมีความ
เป็นไปได้ว่า บริษัทดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทสัญชาติจีนดัง กล่าว อย่างไรก็ดี การ
ตรวจสอบองค์ประกอบของกรรมการพบว่า บริษัท เพื่อนเกษตรกร จากัด มีกรรมการสัญชาติไทย
จานวนเท่ากับกรรมการต่างชาติ แต่กรรมการสัญชาติไทยคนหนึ่งมีนามสกุลคล้ายต่างชาติ รวมทั้ง
กรรมการทุกคนมีอานาจในการลงลายมือชื่อ
สาหรับ บริษัท บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จากัด แม้จะเป็นนิติบุคคลไทย แต่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ
บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โพรเทคชั่น (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท โนวาร์ติส ซึ่ง
เป็นบริษัทยาข้ามชาติขนาดใหญ่จากสวิสเซอร์แลนด์139 อย่างไรก็ดี การศึกษาโครงสร้างของกรรมการ
บริษัท พบว่า มีกรรมการสัญชาติไทยในสัดส่วนที่มากกว่ากรรมการต่างชาติ (3:1) และกรรมการทุกคน
เป็นผู้มีอานาจในการลงลายมือ
กล่าวโดยสรุป บริษัทต่างชาติมีบทบาทค่อนข้างมากในธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
โดย จาก 20 บริษัทมีบริษัทที่เป็นต่างชาติทางนิตินัย 10 บริษัท และบริษัทไทย 10 บริษัท (ดูรูปที่
16.1 ด้านล่างประกอบ)

139

ในปี พ.ศ. 2543 บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โพรเทคชั่น (ประเทศไทย) ได้ควบรวมกับ บริษัทข้ามชาติในด้านการเกษตร ชื่อว่า Astra
Zeneca หลังจากนั้นได้มีการหลอมรวมธุรกิจด้านการเกษตรของทั้งสองบริษัทมาเป็น บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จากัด ซึ่ง
ศูนย์วิจัยของซินเจนทา 2 ใน 5 แห่งในประเทศไทย คือ บริษัทโนวาร์ตีส อย่างไรก็ดี บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โพรเทคชั่น (ประเทศไทย)
ยังคงมีสถานะคงอยู่และส่งรายงานการเงินจนถึงปัจจุบัน มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัทซินเจนทา พาร์ติซิเทชั่น เอจี จึงอาจกล่าวได้วา่ บริษัท
โนวาร์ตีส และซินเจนทามีการถือหุ้นไขว้ (cross shareholding) และนับเป็นบริษัทเครือเดียวกัน
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ตารางที่ 16.1 โครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนกรรมการของธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
ลาดับ

รายชื่อ

1

บริษัท เจียไต๋ จากัด

2

บริ ษั ท พื ชพั น ธุ์ ต รา
สิงห์ จากัด

3

บริ ษั ท ที เอส เอ
จากัด

4

บริ ษั ท มอนซานโต้
ไทยแลนด์ จากัด
บริ ษั ท อี ส ท์ เวสท์
ซีด จากัด

5

TSIC

รายได้
ส่วนแบ่ง สัดส่วนการ รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (%, สัญชาติ)
2559
ตลาด (%) ถือหุ้น (%)
(ล้านบาท)
46692 ขายส่งปุ๋ ย 17,456.2
58.27 ไทย (100) นาย จรัญ เจียรวนนท์ (12.5, ไทย)
เคมีภัณฑ์ทางเกษตร
นาย ธนินท์ เจียรวนนท์ (12.5, ไทย)
นาย มนตรี เจียรวนนท์ (12.5, ไทย)นาย
สุเมธ เจียรวนนท์ (12.5, ไทย)
4 6 2 0 5 น า เ ข้ า 57.8
0.19 ไทย (100) นาง สุวรรณี ประเทืองสิทธิ์ (40, ไทย)
ส่ ง ออก ซื้ อ -ขายส่ ง
นางสาว รินทร์ มรุธราเลิศ (20, ไทย)
ขายปลีก เมล็ดพันธุ์
นางสาว อัญชลี มรุธราเลิศ (20, ไทย)
พืช
นาย เอก มรุธราเลิศ (20, ไทย)
46205 ขายเมล็ ด
137.4
0.46 ไทย (77)
นาง จาเนียร นิลประไพ (28, ไทย)
พั น ธุ์ พื ชและดอกไม้
ญี่ปุ่น (23) บริษัท ทากิอิ จากัด (23.0000, ญี่ปุ่น)
- ค้าปลีก,ค้าส่ง
นาง สมพร ทรัพยสาร (23, ไทย)
นาย จักร์ เชิดสถิรกุล (20, ไทย)
นาย ชั ย ฤกษ์ สงวนทรั พ ยากร (5.9,
ไทย)
47733 ขา ยป ลี ก
1,835.7
6.13 อ เ ม ริ กั น เซมิ นี ส เวเจ็ ท เทเบิ้ ล สี ด ส์ , อิ้ ง ค์
ดอกไม้ ต้นไม้
(100)
(99.9998, อเมริกัน)
46205 ผลิ ตและ
1,157.4
3.86 ดั ช ท์ บริษัท อีสท์ เวสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล บี.
จาหน่ายเมล็ดพันธุ์
(99.99)
วี. จากัด (99.9984, ดัช)
ไทย (0.01)
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สัญชาติ
สัดส่วน
สัญชาติ
บริษัททาง กรรมการไทย กรรมการที่มี
พฤตินัย ต่อต่างชาติ อานาจลงนาม
ไทย
8:0
ไทย

ไทย

4:0

ไทย

ไทย

4:1

ไทย
ญี่ปุ่น

อเมริกัน

3:0

ไทย

ดัช

1:2

ดัชท์
ไทย

ลาดับ

6

7

8

9

รายชื่อ

TSIC

รายได้
ส่วนแบ่ง สัดส่วนการ รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (%, สัญชาติ)
2559
ตลาด (%) ถือหุ้น (%)
(ล้านบาท)
บริ ษั ท เจริ ญ โภค 46209 จ า ห น่ า ย
2,995.6
10 ไทย (100) บริ ษั ท เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ จ ากั ด
ภั ณ ฑ์ โ ป ร ดิ๊ ว ส์ ผ ลิ ต ผ ล ท า ง ก า ร
(75.5, ไทย)
จากัด
เกษตร
บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จากัด
(24.5, ไทย)
บริษัท แปซิฟิคเมล็ด 01640 วิจัยและผลิต
1,709.3
5.71 ไทย (99.99) บริ ษั ท แปซิ ฟิ ค เมล็ ด พั น ธุ์ โฮลดิ้ ง ส์
พันธุ์ จากัด
เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วโพด
อิ น เ ดี ย (ประเทศไทย) จากัด (99.9988, ไทย)
ข้า วฟ่ า ง ทานตะวั น
(0.01)
ซึ่ ง ถื อ หุ้ น โดย บริ ษั ท แอดแวนต้ า
เ พื่ อ ข า ย ใ น แ ล ะ
เนเธอร์แลนด์ โฮลดิ้งส์ บี.วี. (99.3, ดัช)
ต่างประเทศ
บ ริ ษั ท ไ ด น า มิ ค 21001 ผลิ ต แล ะ
27.6
0.09 ไทย (100) นางสาว วนิ ด า อั ง ศุ พั น ธุ์ (50, ไทย)
พันธุ์พืช จากัด
จ า ห น่ า ย ย า
นาย พิชัย มณีโชติ (49.9, ไทย)
เ ค มี ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
เวชภัณฑ์ต่างๆ
บ ริ ษั ท เ พื่ อ น 47733
ส่ ง ออก
200.3
0.67 ไทย (51)
บริษัท โนว์น-ยู สีด จากัด (49, จีน)
เกษตรกร จากัด
จ าหน่ า ยปลี ก เมล็ ด
จีน (49)
นาย สัญชัย จงสุขนิรันดร์ (23.7, ไทย)
พันธุ์ต่างๆ
นาย พงศ์ พิ พั ฒ น์ ชมะนั น ทน์ (22.7,
ไทย)
นาย โสภณ เชง (4.2, ไทย)
นางสาว พิชามญช์ ชมะนั นทน์ (0.16,
ไทย)
นางสาว พิ ม พิ ศ า ชมะนั น ทน์ (0.16,
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สัญชาติ
สัดส่วน
สัญชาติ
บริษัททาง กรรมการไทย กรรมการที่มี
พฤตินัย ต่อต่างชาติ อานาจลงนาม
ไทย
7:0
ไทย

ดั ช ท์ โดย 2:2
การถือหุ้น
หลัก

ไทย
ดัชท์
อินเดีย

ไทย

4:0

ไทย

ไทย*

3:3

ไทย
จีน

ลาดับ

รายชื่อ

TSIC

รายได้
2559
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง
ตลาด (%)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (%, สัญชาติ)

สัญชาติ
สัดส่วน
สัญชาติ
บริษัททาง กรรมการไทย กรรมการที่มี
พฤตินัย ต่อต่างชาติ อานาจลงนาม

ไทย)
10

บ ริ ษั ท ซ า ค า ต ะ 47733 จ าหน่ า ย
สยาม ซี๊ด จากัด
เมล็ดพันธุ์

135.8

11

บริ ษั ท ก า ไล ทอง 46205 ค้าขายเมล็ด
การเกษตร จากัด
พันธุ์พืช

73

12

บริษัท เอชเอ็ม.โคลส 46205 วิจัยปรับปรุง
(ประเทศไทย) จากัด และขยายพั น ธุ์ พื ช
น าเข้ า และส่ ง ออก
เมล็ดพันธุ์
บริษัท ไพโอเนีย ไฮ- 01111 ผลิตเมล็ด
เบรด (ไทยแลนด์ ) พั น ธุ์ ข้ า วโพดและ
จากัด
ข้ า วฟ่ า ง จ าหน่ า ย
เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วโพด
แ ล ะ ข้ า ว ฟ่ า ง
จ าหน่ า ยเมล็ ด พั น ธุ์
ข้าวโพดและข้าวฟ่าง
บริ ษั ท ซิ น เจนทา 01640 การนาเข้า
ซีดส์ จากัด
แ ล ะ ผ ลิ ต แ ล ะ

80.4

13

14

1,171.7

1,905

0.45 ญี่ ปุ่ น ซาคาตะ ซีด คอร์ปอเรชั่น (99, ญี่ปุ่น) ญี่ปุ่น
(99.99)
ไทย (0.01)
0.25 ไทย (100) นาย มนตรี ฉันทวุฒิพร (35, ไทย) นาง ไทย
แดงต้ อย ฉันทวุ ฒิ พร (30, ไทย) นาย
กิตติ เหล่ากิตติวัฒนา (10, ไทย)
0.27 ฝ รั่ ง เ ศ ส เอชเอ็ม.โคลส เอสเอ (100, ฝรั่งเศส)
ฝรัง่ เศส
(100)

1:5

ญี่ปุ่น

3:0

ไทย

0:3

ฝรั่งเศส

3.91 อ เ ม ริ กั น ไพโอเนี ย โอเวอร์ ซี ส์ คอร์ ป อเรชั่ น อเมริกัน
(99.99)
(99.9, อเมริกัน)
ไทย (0.01)

3:0

ไทย

6.36 ไทย (81.9)
สวิส (19.1)

3:1

ไทย
สวิส
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บริ ษั ท โนวาร์ ตี ส ครอป โปรเทคชั่ น ไทย*
(ประเทศไทย) จากัด (29.9, ไทย)

ลาดับ

รายชื่อ

TSIC

รายได้
2559
(ล้านบาท)

จ าหน่ า ยเมล็ ด พั น ธุ์
พืช

15

บริ ษั ท เมล็ ด พั น ธุ์ 72102 วิ จัย ผลิ ต
เอเชีย จากัด
และจ าหน่ า ยเมล็ ด
พันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

304.4

16

บริ ษั ท มิ ต รผลวิ จั ย
พั ฒ น า อ้ อ ย แ ล ะ
น้าตาล จากัด
บริษัท กรีน เวิลด์ เจ
เนติ ก ส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

72102 วิ จั ย พั ฒ นา
อ้อยและน้าตาล

147.9

01112 ก า ร ป ลู ก
ธั ญ พื ช และพื ช ชนิ ด
อื่ น ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด้ จั ด
ประเภทไว้ในที่อื่น

3

บริ ษั ท เทพมงคล 22220 ประกอบ
เมล็ดพันธุ์ จากัด
กิ จ การผลิ ต บรรจุ

4.6

17

18

ส่วนแบ่ง
ตลาด (%)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (%, สัญชาติ)

สัญชาติ
สัดส่วน
สัญชาติ
บริษัททาง กรรมการไทย กรรมการที่มี
พฤตินัย ต่อต่างชาติ อานาจลงนาม

นาง ดวงสมร พุ่ ม สถิ ต ย์ (14.9, ไทย)
น.ส. ดาวรุ่ง วิจิตรชื่น (11.9, ไทย)
นาย ธเนศ เปเรร่า (11.9, ไทย)
นาง ละออง เปเรร่า (11.9, ไทย)
บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น เอจี
(9.9, สวิซ)
ซินเจนทา โอเวอร์ซีส์ เอจี (9.04, สวิซ)
1.02 ฮ่ อ ง ก ง สีด เอเชีย อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ลิ มิ เ ต็ ด ฝรั่งเศส
(99.99)
(100, ฮ่องกง)
ฝ รั่ ง เ ศ ส
(0.01)
0.49 ไทย (100) บริ ษั ท น้ าตาลมิ ต รผล จ ากั ด (99.9, ไทย
ไทย)
0.01 ม า เ ล เ ซี ย นาย ฉั่ว กิม เอี๊ยก (44.46, มาเลเซีย)
มาเลเซีย
(89)
นาย โป เหมียว หมิง (44.2, มาเลเซีย)
ไทย (11)
ม.ล. อโณทัย ชุมสาย (11.2, ไทย)
นาง ไมตรี ชุ ม สาย ณ อยุ ธ ยา (0.08,
ไทย)
0.02 ไทย (100) นาง ชฏาพร กิตสดายุรัช (35, ไทย)
ไทย
นาย ชาญเทพ กิต สดายุรั ช (35, ไทย)
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0:3

ฝรั่งเศส

6:0

ไทย

2:3

มาเลเซีย
ไทย

3:0

ไทย

ลาดับ

รายชื่อ

TSIC

รายได้
2559
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง
ตลาด (%)

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%)

ภัณฑ์พลาสติก
19

20

บ ริ ษั ท ฮ อ ทิ เ จ น 72102 วิ จั ย แ ล ะ
เนติคส์ รีเสิร์ช (เอส. พั ฒ นา เ ม ล็ ด พั น ธุ์
อี.เอเชีย) จากัด
พื ช ผั ก บ ริ ก า ร
ทดสอบทาง
วิ ท ยาศาสตร์ การ
วิ จั ย และพั ฒ นาเชิ ง
ท ด ล อ ง ด้ า น
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
และวิทยาศาสตร์
บริษัท โนวาร์ตีส คร 72102 สนับ สนุ น
อ ป โ ป ร เ ท ค ชั่ น การวิ จั ย และพั ฒ นา
(ประเทศไทย) จากัด เมล็ดพันธุ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (%, สัญชาติ)

สัญชาติ
สัดส่วน
สัญชาติ
บริษัททาง กรรมการไทย กรรมการที่มี
พฤตินัย ต่อต่างชาติ อานาจลงนาม

นาย มงคล ธราดลธนสาร (30, ไทย)
387.4

1.29 ดัช (99.99)

บริษัท อีสท์ เวสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล บี ดัช
วี (99.99)

1:2

ไทย
ดัช
จีน

164.2

0.55 สวิส (100)

ซินเจนทา พาร์ติซิเทชั่น เอจี (100)

2:1

ไทย
สวิส

หมายเหตุ * อาจเป็นบริษัทต่างชาติผ่านการถือหุ้นของบุคคลธรรมดา
ที่มา ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศพร้อมระบบวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ โดย BOL
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สวิส

รูปที่ 16.1 บริษัทไทยและบริษัทต่างชาติในธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
ต่างชาติโดยนิตินยั
50%

ผู้ประกอบการไทย
50%

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

โดยสรุป บริการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ประกอบด้วยบริ ษัททั้งที่เป็นสัญชาติไทยและต่างชาติ นัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาในตลาดทั้งทางตรงผ่านการขออนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 12)
และทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทสัญชาติไทย รวมบริษัทที่เป็นต่างชาติทั้งสิ้น 10 บริษัท เป็นที่น่าสังเกตุว่า
บริษัทขนาดใหญ่ส่วนมากเป็นบริษัทต่างชาติ (4 ใน 6) โดยสัญชาติของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาประกอบด้วย
อเมริกัน ฝรั่งเศส ดัชท์ สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีบริษัทไทยที่มีนักลงทุนสัญชาติ
ญี่ปุ่น จีน และสวิส ถือหุ้นข้างน้อยอีกด้วย
16.3.2 สภาพการแข่งขัน
จากการวิเคราะห์รายได้ของบริษัทวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ในปี 2559 พบว่า บริษัทสัญชาติไทย
ยังคงครองตลาดอยู่ประมาณร้อยละ 70 โดยบริษัทที่มีรายได้สูงสุด คือ บริษัท เจียไต๋ จากัด มีส่วนแบ่งตลาด
เกินกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 58.27) โดยมีรายได้ 17,456 ล้านบาท ตามด้วยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส์
จากัด (ร้อยละ 10) ซึ่งมีรายได้ 2,995 ล้านบาท จึงทาให้กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มีส่วนแบ่งในตลาด
วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์เกิน 2 ใน 3 (ร้อยละ 68.27) ตามด้วยบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จากัด (ร้อยละ 6.36)
ซึ่งหากรวมกับบริษัทโนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จากัด จะมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 6.91
เป็นที่น่าสังเกตว่า นอกจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้ว บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาด 10 อันดับแรกล้วนเป็น
บริษัทต่างชาติ หรือมีความสัมพันธ์กับบริษัทต่างชาติทั้งสิ้น โดยตั้งแต่บริษัทอันดับ 10 คือบริษัท เพื่อน
เกษตรกร จากัด (ร้อยละ 0.67) ลงไป บริษัทที่เหลือมีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึงร้อยละ 1 ดังที่แสดงในรูปที่ 16.2
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รูปที่ 16.2 ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ 10 อันดับแรก
บริ ษัท เพื่อนเกษตรกร จากัด,
0.67

บริ ษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รี เสิร์ช
(เอส.อี.เอเชีย) จากัด, 1.29

บริ ษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย
จากัด, 1.02

บริ ษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จากัด,
3.86
บริ ษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด
(ไทยแลนด์) จากัด, 3.91
บริ ษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
จากัด, 5.71

บริ ษัท เจียไต๋ จากัด, 58.27

บริ ษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์
จากัด, 6.13
บริ ษัท ซินเจนทา ซีดส์ จากัด,
6.36
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์
โปรดิ๊วส์ จากัด, 10

ที่มา ฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศพร้อมระบบวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ โดย BOL

เมื่อวิเคราะห์อัตราการกระจุกตัว (Concentration ratio) พบว่า บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ครอง
ตลาดอันดับหนึ่งและสอง (CR1) อยู่ที่ร้อยละ 68.27 เมื่อรวมกับบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จากัด และบริษัทโน
วาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดีย วกัน จะทาให้อัตราการกระจุกตัว
(CR2) อยู่ที่ร้อยละ 75.18 และเมื่อรวมกับบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จากัด (CR3) จะเป็นร้อยละ 81.31
สะท้อนว่าตลาดการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์มีการกระจุกตัวสูงมาก
โดยสรุ ป ตลาดธุ ร กิ จ บริ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาเมล็ ด พั น ธุ์ ป ระกอบด้ ว ยผู้ เ ล่ น หลายสั ญ ชาติ แต่ ถู ก
ครอบครองโดยผู้เล่นรายใหญ่สัญชาติไทย คือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มีส่วนแบ่งในตลาดเกินกว่า 2 ใน 3 ซึ่ง
สะท้อนว่ามีการผูกขาดในตลาด ในขณะที่บริษัทไทยอื่น ๆ (ไม่นับรวมบริษัท ซินเจนทา ที่มีลักษณะเป็นลูกผสม
ไทยกับต่างชาติ) มีส่วนแบ่งในตลาดน้อยมาก คือ ไม่ถึงร้อยละ 1 การที่มีบริษัทต่างชาติมากถึงครึ่งหนึ่งของ
ตลาดสะท้อนว่าต่างชาติสามารถเข้ามาในธุรกิจนี้ได้อยู่แล้ว ซึ่งบริษัทต่างชาติส่วนมากเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก เช่น มอนซานโต้ มีสัดส่วนในตลาดโลกใหญ่ที่สุด (ร้อยละ 20) 140 แต่ก็ยังไม่สามารถแข่งกับ
เครื อเจริญโภคภัณฑ์ในประเทศไทยได้ จึงอาจกล่ าวได้ว่าการเปิดเสรีอาจไม่ทาให้ มีผู้ เล่ นในตลาดมากขึ้น
พอที่จะลดระดับการผูกขาดลงได้

140

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, “อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย : โอกาสและความท้าทาย,”
http://seed.or.th/documents/thseedindustry.pdf (สืบค้นเมื่อ 24 พ.ค. 2561).
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16.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
16.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
การนาเสนอในหัวข้อนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาพการประกอบธุร กิจทั่วไป และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
(ก) สภาพการประกอบธุรกิจทั่วไป141
เมล็ดพันธุ์ (seed) เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความชานาญและการเก็บสะสมเชื้อพันธุกรรม และเป็นธรุกิจ
ที่มีกาไรน้อยอยู่ที่เพียง 10-15% เท่านั้น แต่ต้องการการลงทุนที่สูง และใช้ระยะเวลานาน ทั้งยังต้องใช้ ความรู้
และเทคโนโลยีที่มาก จึงทาให้บริษัทที่อยู่มาก่อนได้เปรียบ โดยผู้เล่นหน้าใหม่ไม่สามารถเข้ามาในตลาดได้อย่าง
ง่ายดายนัก
โดยการลงทุน ในการวิ จั ย และพัฒ นาเมล็ ดพันธุ์ นั้นมีต้นทุนที่แตกต่างกัน ไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ขนาดและทาเลที่ตั้งของสถาบันวิจัย ขนาดของโครงการ เมล็ดพันธุ์ที่เลือกจะวิจัย กระบวนการ
และเครื่องมือเครื่องใช้ ส าหรับ โครงการขนาดเล็กที่สุดการลงทุนขั้นต่าอยู่ที่ประมาณ 600,000 บาท142
อย่างไรก็ดี การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ใช้ระยะเวลายาวนานหลายปีกว่าที่จะได้เมล็ดพันธุ์ที่
ต้องการและผู้ลงทุนจะสามารถทากาไรจากการปรับปรุงพันธุ์ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องมีการสารองค่าใช้จ่ายไป
ก่อนค่อนข้างนาน การทาธุรกิจนี้จึงต้องอาศัยต้องอาศัยความอดทนค่อนข้างมากและต้องมีเงินทุนสารองในการ
ใช้จ่ายต้นทุนคงที่และต้นทุนดาเนินการในช่วงต้นของการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสาคัญที่
จะกีดกันผู้ที่อยากจะเข้ามาในตลาด (Barrier to Entry) โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก143
นอกจากนี้ ธุรกิจวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในด้านการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่ง
ต้องอาศัยความรู้ที่เป็นการประยุกต์หลายศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันเป็นสหวิทยาการ และจะต้องมีนักปรับปรุงพันธุ์
ที่มีประสบการณ์มีความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่จะปลูกพืช และมีความรู้ด้านชีววิทยาที่สูงมาก ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องมีความเข้าใจทางด้านการตลาดเพื่อที่จะตอบคาถามให้ได้ว่าจะพัฒนาอะไร จะพัฒนาเพื่อใครและยังต้อง
ตอบคาถามทางด้านเทคนิคให้ได้ด้วยว่าจะพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์อย่างไรจะใช้วิธิใดจึงจะประสบความสาเร็จ
นอกจากนี้ ยังมีความจาเป็นที่จะต้องอาศัยเครือข่ายสูง ทั้งเครือข่ายกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในประเทศ
และเครื อข่ายกับ ต่างประเทศเนื่ องจากพืชหลายชนิดไม่มีแหล่งกาเนิดในไทย จึง ต้องมีการนาเข้าและการ

141

สัมภาษณ์ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร และดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA) 24 เมษายน 2561 14.00-15.00.

142

ทวีศัก ดิ์ ภู่ห ลา, “โครงการปรับ ปรุงพันธุ์พืชในองค์ก รขนาดเล็ก แต่อ ยู่ รอด” https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=07Thavesak.pdf&id=563&keeptrack=13 (สืบค้นเมื่อ 2 ส.ค. 2561).
143
John
P.
Brennan,
“Economic
Criteria
for
Establishing
Plant
Breeding
Program”
https://libcatalog.cimmyt.org/Download/cim/35977.pdf (สืบค้นเมื่อ 4 ส.ค. 2561).
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แลกเปลี่ยนความรู้และเชื้อพันธุ์กับหน่วยงานอื่น จึงอาจกล่าวได้ว่า ธุรกิจวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์นั้นไม่ใช่
ธุรกิจที่จะสามารถเข้ามาสู่ตลาดได้ง่ายนัก
ธรรมชาติของธุรกิจการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชนั้นเป็นระบบที่ปิด กล่าวคือ เป็นธุรกิจที่มีการ
รักษาความลับ ทางการค้าอยู่ มาก โดยความลั บทางธุรกิจดังกล่ าวไม่ใช่เพียงเรื่องของทรัพย์สิ นทางปัญญา
เท่านั้น แต่ยังหมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เองเป็นหัวใจสาคัญของการแข่งขันทางด้านการวิจัยและ
พัฒนาเมล็ดพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น การนาเมล็ดพันธุ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ไปให้บริษัทภายนอกทดสอบ บริษัท
ดังกล่าวคัดลอกหรือขโมยพันธุ์พืชดังกล่าวไป หรือแม้จะไม่ได้ดาเนินการดังกล่าว แต่อาจนาข้อมูลดังกล่าวไป
แจ้งให้แก่บริษัทคู่แข่งทราบ
เนื่องจากการทดสอบและพัฒนาพันธุ์ใหม่ต้องทาอยู่ตลอดเวลาให้ทันโลก และเพื่อรักษาความลั บ
ทางการค้า บริษัทที่จาหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชส่วนมากจะมีแผนกวิจัยและพัฒนาของตนเอง หากจะใช้บริการ
บุคคลภายนอกบริษัทก็มักเลือกบริการของภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยมากกว่าที่จะเลือกบริษัทในตลาดเดียวกันที่
เป็นคู่แข่ง เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มีศักยภาพในการนาผลงานวิจัยไปพัฒนาเป็นสินค้าที่วางจาหน่ายใน
ตลาดได้
การร่วมมือระหว่างบริษัทในการทาวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชแม้อาจช่วยลดต้นทุนได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติมีน้อยมาก หากมีก็มักจะเป็นในกรณีที่เป็นบริษัทที่มีการร่วมทุนหรือกิจการร่วมค้ากัน (Joint Venture)
ในอีกกรณีหนึ่งคือการใช้บริการกลุ่มบริษัท Freelance breeding ที่ไม่ได้มีการทาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ที่ครบวงจร
เน้นการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะต่อให้บริษัทเหล่านี้ล่วงรู้ข้อมูลหรือความลับทาง
การค้า ก็มิได้มีศักยภาพในการแข่งขันโดยตรง การพึ่งพากันระหว่างบริษัทต่าง ๆ เช่น การใช้บริการฝากเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ในห้องเย็น การเช่าโรงงานของบริษัทอื่น ๆ การให้ทาบรรจุภัณฑ์ให้เพื่อเป็นการลดต้นทุน เป็น
สิ่งที่พบเห็นได้บ่อยกว่า
(ข) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายและหน่วยงานกากับดูแลเฉพาะสาหรับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช แต่มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งสารบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
สอดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช ใหม่ หรื อ อนุ สั ญ ญายู ป อฟ 19 78
(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants - UPOV 1978) เป็น
ต้นแบบแม้ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาดังกล่าว กฎหมายดังกล่าวกาหนดคุณสมบัติของผู้ขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ระยะเวลาในการคุ้มครองพันธุ์พืช สิทธิ์ในการขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของผู้
รับจ้างปรับปรุงพันธุ์พืช สิทธิในการดาเนิน การต่างๆ เช่น จาหน่ายนาเข้า ส่งออก ฯลฯ ของผู้ทรงสิทธิในพันธุ์
พืชใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ระบุให้ ผูขอจดทะเบียนพันธุ พืชใหม ต
องเปนนักปรับปรุงพันธุพืชและมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
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(1) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย
(2) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีสานักงานใหญตั้งอยู ใน
ประเทศไทยขอรับการคุมครองในประเทศนั้นได
(3) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุ
มครองพันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
(4) มีภูมิลาเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศ
ที่เปนภาคีแหงอนุ สั ญญาหรื อความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุ มครองพันธุ พืช ที่ประเทศไทยเป
นภาคีอยูดวย
จากบทบัญญัติดังกล่าว เปิดช่องให้บริษัทต่างชาติที่ เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับ การคุ มครองพัน ธุ พืช ที่ประเทศไทยเปนภาคี อย่างเช่น อนุสั ญญาว่าด้ว ยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora) หรือเรียกโดยย่อว่า ไซเตส (CITES) ซึ่งมีภาคีสมาชิกถึง 181 ประเทศ
สามารถขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชที่ได้ทาวิจัยและพัฒนาขึ้นมาได้
มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ระบุให้สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืช
ใหมสาหรับการปรับปรุงพันธุพืชซึ่งลูกจางหรือผูรับจางไดกระทาขึ้นตามสัญญาจ้างเปนของนายจางหรือผูว่าจ
าง เวนแตสัญญาจางระบุไวเปนอยางอื่น
สิทธิในพันธุ์พืชที่ขอรับการคุ้มครองจะมีอายุ 12 ปี 17 ปี หรือ 27 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือสาคัญ
แสดงการจดทะเบียน ขึ้นกับประเภทของพืชพันธุ์ (มาตรา 31)
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ให้ผู ทรงสิทธิในพันธุ พืชใหมมีสิทธิแต
เพียงผูเดียวในการผลิต ขาย จาหน่าย นาเขา สงออก หรือมีไวเพื่อกระทาการอยางหนึ่ง ยกเว้นกรณีดังตอไปนี้
(1) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ พืชใหมที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวนขยาย
พันธุ
(2) การศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับพันธุ พืชใหมที่ไดรับความคุมครองเพื่อปรับปรุงพันธุ
หรือพัฒนาพันธุพืช
(3) การกระทาเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองซึ่งกระทาโดยสุจริต
(4) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ สาหรับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองโดยเกษตรกรดวยการใชส
วนขยายพันธุที่ตนเองเปนผูผลิต แตในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศใหพันธุพืช
ใหมนั้นเปนพันธุพืชที่ควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุใหเกษตรการสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกินสาม
เทาของปริมาณที่ไดมา
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(5) การกระทาเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการคา
(6) การจาหนาย นาเขา สงออก หรือมีไวเพื่อกระทาการอยางหนึ่งอยางใด สวนขยายพันธุของพันธุพืช
ใหมที่ไดรับความคุมครองซึ่งถูกนาออกจาหนายโดยผูทรงสิทธิหรือดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิ
ในกรณีที่มีการการฝ่าฝืนมาตรา 33 ข้างต้น มีโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
โดยสรุป พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ไม่ได้ระบุกฎเกณฑ์ในการดาเนินการวิจัยและ
พัฒนาเมล็ดพันธุ์ เพียงแต่ระบุเงื่อนไขในการขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ ซึ่งไม่ได้มีการกีด
กัน ต่างชาติ แต่อย่ างใด อย่ างไรก็ดี ในปั จ จุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาลั ง พิจารณาปรับแก้พรบ.
ดังกล่าว โดยใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรืออนุสัญญายูปอฟ 1991 เป็น
ต้นแบบ
16.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
จุดแข็งในการประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของผู้ประกอบการไทย คือ ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับพืชท้องถิ่น และบริษัทไทยรายใหญ่ก็มีความพร้อมทั้งในด้านทุนและเทคโนโลยีที่สามารถแข่งกับบริษัท
ต่างชาติได้ ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทที่ครองส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุดก็คือบริษัทไทย
อย่างไรก็ดี สาหรับบริษัทขนาดเล็กและเกษตรกรรายย่อยที่ทาธุรกิจวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ นั้น ยังมี
จุดอ่อนในด้านเงินทุนและเทคโนโลยี ทาให้ไม่สามารถมีห้องแล็ปในการทาวิจัยเป็นของตนเองได้ จึงต้องอาศัย
สถาบันวิจัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัย ช่วยทาการวิจัยและทดสอบพันธุ์พืชที่พัฒนาขึ้นมาให้ ซึ่งในปัจจุบัน
หน่วยงานรัฐ และมหาวิทยาลัยที่รับทาวิจัยและทดสอบเมล็ดพันธุ์เช่นนี้นั้นไม่เพียงพอกับความต้องการ144
ห้องปฏิบัติการของภาครัฐนั้นมีบุคลากรและเครื่องมือจากัดทาให้ต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์145
นอกจากนี้ ด้วยจานวนห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงนั้นมีไม่กี่แห่ง ทาให้มีการจองคิว รับบริการที่มาก ต้องรอเป็น
เวลานานและอาจจะต้องจองกันข้ามปี146
16.4.3 ศักยภาพของคนไทย
ตลาดของเมล็ดพันธุ์พืชนั้นสามารถแบ่งตามประเภทของพันธุ์พืชซึ่งประกอบไปด้วยพืชเขตร้อน กึ่งเขต
ร้อน เขตอบอุ่น และเขตหนาว ซึ่งบริษัทไทยนั้นมีศักยภาพในการแข่งขันในกลุ่มตระกูลพืชเขตร้อนและกึ่งเขต
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เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล, “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ”์
http://www.ap.mju.ac.th/webpage/seminar/download/27%20feb%202014/1400-1500%20เกรี ยงศักดิ.์ pdf (สืบค้นเมื่อ 4 ส.ค. 2561).
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อ้างแล้ว
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สัมภาษณ์ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร และดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA) 24
เมษายน 2561 14.00-15.00.
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ร้อน ซึ่งมีต่างชาติสามารถแข่งได้ โดยใช้แอฟริกาเป็นฐาน ในขณะที่กลุ่มพืชเขตอบอุ่นและเขตหนาวนั้นเป็น
ตลาดของบริษัทต่างชาติ ซึ่งไทยไม่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเข้าไปแข่งด้วย อย่างไรก็ดี หากพิจารณา
เฉพาะตลาดในประเทศไทยพบว่า ผู้ประกอบการไทยรายใหญ่มีศักยภาพและอยู่ในตลาดเดียวกันกับบริษัท
ต่างชาติ
อย่างไรก็ดี บริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาแข่งกับไทยก็จาเป็นที่จะต้องใช้นักปรับปรุงพันธุ์ (breeder) ชาว
ไทย เพราะการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบัน นักปรับปรุงพันธุ์ในไทย
มีจานวนน้อยและส่วนมากต้องการทางานกับบริษัทใหญ่ซึ่ งจานวนมากเป็นต่างชาติ แม้ว่าบริษัทที่ครองตลาด
ใหญ่ที่สุดคือบริษัทไทยในเครือเจริญโภคภัณฑ์ แต่บริษัทไทยรวมทั้งเกษตรกรไทยส่วนมากเป็นรายย่อย คาดว่า
มีครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์เองประมาณ 80,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ 147 จึงอาจมีปัญหาขาดแคลน
นักปรับปรุงพันธุ์ซึ่งจะกระทบศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อย

16.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
บริษัทพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชข้ามชาติจากยุโรปและอเมริกาได้เข้ามาตั้งบริษัทลูกโดยใช้สิทธิของ BOI
หรือ จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (joint venture) ที่เป็นนิติบุคคลไทยจานวนมากอยู่ แล้ว หากมีการเปิดเสรีอาจมี
ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาไม่มาก บริษัทพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชรายใหม่ที่อาจเข้ามาในตลาดประเทศไทยแน
งโน้ ม ที่ จ ะมาจากประเทศเอเชี ย ตะวั น ออก เช่ น ประเทศเกาหลี ญี่ ปุ่ น และจี น และอาจมี อิ น เดี ย ด้ ว ย
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Long Ping High-Tech Agriculture Co จากประเทศจีน ที่ติดอันดับที่ 9 บริษัทเมล็ด
พันธุ์ที่ได้ผลประกอบการดีที่สุดในปี 2017148 ปัจจุบันเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ซึ่งใน
ปัจจุบันยังไม่ได้มีการเข้ามาทาธุรกิจในประเทศไทย แต่เริ่มมีการขยายธุรกิจไปในหลายประเทศและประสบ
ความสาเร็จอย่างมากจากการดาเนินธุรกิจในประเทศบราซิล อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกิจเมล็ดพันธุ์ต้องอาศัย
การสะสมพันธุ์พืช ใช้เวลาในการลงทุนนาน แต่กาไรน้อย จึงเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาของผู้ประกอบการหน้า
ใหม่ ดังนั้น หากเข้ามาลงทุนจริงก็น่าจะเป็นลักษณะการร่วมทุนกับบริษัทไทยที่ดาเนินการอยู่แล้ว

16.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
จากการศึ กษาเบื้ องต้น พบไม่พ บว่า มีประเทศใดที่ มีการกากั บดูแ ลการวิจัย และพัฒ นาเมล็ ดพัน ธุ์
โดยตรง แต่ประเทศส่วนมากจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในกรณีที่มีการวิจัย
และพัฒนาพันธุ์พืชใหม่เช่น เดีย วกับ พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืชของไทย ในส่ว นนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษากฎหมาย
คุ้มครองพันธุ์พืชของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นภาคีสาคัญใน UPOV 1991
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สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, “อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย : โอกาสและความท้าทาย,”
http://seed.or.th/documents/thseedindustry.pdf (สืบค้นเมื่อ 24 พ.ค. 2561).
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Jason Zhang, “Top 20 Global Seed Companies in 2017” http://news.agropages.com/News/NewsDetail---26905.htm (สืบค้น
เมื่อ 2 ส.ค. 2561).
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Plant Variety Protection Act หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช ของสหรัฐอเมริกา อยู่ภายใต้
การกากับดูแลโดยสานักงานคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety Protection Organization - PVPO) ซึ่งเป็น
องค์กรภายใต้กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture - USDA) มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่พันธุ์พืชที่นัก ปรับปรุงพันธุ์ (Breeder) เป็น
ผู้วิจัยและพัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนา
พันธุ์พืชที่ได้รับการทดสอบจาก PVPO แล้วว่าเป็นพันธุ์พืชใหม่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเป็น
ระยะเวลา 20-25 ปี โดยใบรับรองของ PVPO ถือว่าได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยเจ้าของพันธุ์พืชนั้นมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะไม่ให้ผู้อื่นขยายพันธุ์ และขายพันธุ์พืชของตนหากไม่ได้รับอนุญาต
ในสหรั ฐอเมริ กามีการคุ้มครองทรั พย์สิ นทางปัญญา 3 ประเภทซึ่งผู้ เพาะพันธุ์ส ามารถขอรับการ
คุ้มครองได้ ประกอบไปด้วย
 Plant Variety Protection การคุ้มครองพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ และหน่อ (ออกโดย PVPO)
 Plant Patents สิทธิบัตรพืชที่ขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ (asexually propagated plants)
ยกเว้นหั ว ที่กิน ได้ (ที่ออกโดยสานักงานสิ ทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐ หรือ United
States Patent and Trademark Office - PTO)
 Utility Patents สิทธิบัตรการประดิษฐ์ – สาหรับยีน (genes) ลักษณะ (traits) วิธีการ
(methods) ส่วนประกอบพืช (plant parts) หรือพันธุ์ (varieties) ออกโดย PTO

16.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
16.7.1 บทสรุป
โดยสรุป ธุรกิจการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ประกอบไปด้วยนักลงทุนจากต่างชาติเป็นจานวนมากที่
เข้ามาผ่านช่องทาง BOI และร่วมทุนกับบริษัทไทย แม้ว่าธุรกิจที่ครองส่วนแบ่งตลาดขนาดใหญ่อยู่จะมีสัญชาติ
ไทย แต่จานวนธุรกิจสัญชาติอื่นทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัยก็มีจานวนไม่น้อย การมีอยู่ของธุรกิจต่างชาติในตลาด
นี้สะท้อนว่า การเปิดเสรีธุรกิจนี้โดยการแก้ไขธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 อาจไม่ก่อให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มเติมเท่าไรนัก และยังอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจและ
เกษตรกรไทยรายย่อยที่จะไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติที่มีความพร้อมด้านทุนและเทคโนโลยี
และอาจได้รับการส่งเสริมจาก BOI และยังอาจทาให้ธุรกิจและเกษตรกรไทยรายย่อยไม่สามารถหานักปรับปรุง
พันธุ์ที่มีจานวนน้อยอยู่แล้วในประเทศมาร่วมงานได้
16.7.2 ข้อเสนอแนะ
ผู้ วิ จั ย มี ความเห็ น ว่า การเปิ ดเสรี ธุ รกิ จ วิจั ยและพั ฒ นาเมล็ ดพั นธุ์ ส ามารถทาได้ โดยมีเ งื่อ นไข 2
ประการ ดังนี้
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1. หากมีการเปิดเสรี อาจทาให้เกิดการมุ่งวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพืชพาณิชย์ที่ขายง่ายปลูก
ง่ายจนกระทบต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชท้องถิ่น ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน เช่น ทุเรียนพันธุ์
หมอนทอง มะม่ ว งน้ าดอกไม้ เป็ น ต้ น โดยปั จ จุ บั น เริ่ ม เห็ น การสู ญ เสี ย พั น ธุ ก รรมข้ า วพื้ น บ้ า น (genetic
erosion) โดยงานวิจั ย ของกฤษฎา แก้ว แก่นคูณ และคณะ ได้ท าการวิจัยพั นธุ์ ข้าวพื้นเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2559 พบว่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เคยมีถึง 1,564 สายพันธุ์
ในปัจจุบันเหลือเพียง 129 สายพันธุ์เท่านั้น149
ดังนั้น หากมีการเปิดเสรีธุรกิจวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ รัฐต้องมี มาตรการเก็บรักษาพันธุ์พืชเชิงรุกที่
จะไม่ทาให้พันธุ์พืชท้องถิ่นหายไป และเป็นแหล่งพันธุ์พืชท้องถิ่นที่เกษตรกรที่ต้องการจะเพาะปลูกเพื่อการค้า
สามารถมาขอเมล็ดพันธุ์ได้ หรือที่เรียกว่า “ธนาคารเมล็ดพันธุ์ (seed bank)”
2. เนื่องจากผู้ประกอบการไทยรายย่อยยังมีจุดอ่อนและไม่สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ รัฐจึงต้องมี
มาตรการช่วยให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนของรัฐ
ได้มากขึ้น เช่น
2.1 เพิ่มจานวนสถานีวิจัยและพัฒนาของรัฐ
โดยสถานีวิจัยและพัฒนาของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์นั้นอยู่ใน
กากับดูแลของ กรมวิชาการเกษตร โดยมี กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นผู้ดูแลโดยตรง โดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชมีอยู่ 5 ศูนย์กระจายออกไปทุกภาคทั่วประเทศ ในจังหวัด
พิษณุโลก ขอนแก่น เชียงใหม่ พัทลุง และปราจีนบุรี โดยมีเพียงศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์
พื ช พิ ษ ณุ โ ลกเท่ า นั้ น ที่ ไ ด้ ก ารยอมรั บ ว่ า มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ์ ต าม
มาตรฐานสากลจาก ISTA หรือ สมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (International Seed
Testing Association) ดังนั้น รัฐ จึงควรเพิ่มจานวนศูนย์วิจัยและพัฒ นาเมล็ดพันธุ์ที่ได้
มาตรฐานสากลในพื้นที่อื่นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น
2.2 เพิ่มจานวนนักปรับปรุงพันธุ์พืช
เนื่องจากในปัจจุบัน จานวนนักปรับปรุงพันธุ์ พืชทั้งหมดในประเทศไทยมีเพียง 253 คนเท่านั้น
โดยแบ่งเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชในหน่วยงานภาครัฐ 151 คน ในหน่วยงานการศึกษา 56 และ
ในหน่วยงานภาคเอกชน 46 คน ซึ่งถือว่าเป็นจานวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจานวนประชากร
และจากการวิเคราะห์สถานภาพความต้องการบุค ลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชของ รังสฤษดิ์
กาวิต๊ะ150 โดยใช้แบบสอบถามพบว่า ร้อยละ 82.81 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า
149

กฤษฎา แก้วแก่นคูณ และคณะ, “การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นบ้านโดยชุมชน: บทเรียนการอนุรักษ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.”
https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P146%20Ext23.pdf&id=2858&keeptrack=2 (สืบค้นเมื่อ 2 ส.ค. 2561).
150

รศ.ดร.รั งสฤษดิ์ กาวิ ต๊ะ , “การศึ กษาสถานภาพของบุคลากรในอุ ตสาหกรรมเมล็ดพัน ธุ์ เพื่อ ให้ สอดคล้องต่อ การขั บเคลื่อ นให้เกิ ดศู นย์ กลางเมล็ ดพั นธุ์ ”
http://thaist.sti.or.th/album/knowledge/pdf/92cd8a201a976f178553a95bb30bbc64.pdf (สืบค้นเมื่อ 3 ส.ค. 2561).

356

หน่ ว ยงานของตนนั้ น มี ความขาดแคลนนัก ปรั บปรุ ง พัน ธุ์ อ ย่า งมาก โดยร้ อยละ 77.75 ของ
หน่วยงานทั้งหมด มีความต้องการนักปรับปรุงพันธุ์เพิ่มอีก 1-2 ตาแหน่ง (เฉลี่ยต่อหน่วยงาน)
ทั้งนี้ อาชีพนักปรับปรุงพันธุ์พืชถือว่าเป็นหนึ่งใน 10 อาชีพวิทยาศาสตร์ที่ประเทศไทยขาดแคลน
มากที่สุด151 จากการสัมภาษณ์พบว่า สาเหตุหลักของการขาดแคลน คือ การขาดแรงจูงใจในการ
ประกอบวิช าชีพนักปรั บปรุ งพันธุ์ เนื่องจากเป็นงานที่ห นัก ประสบความส าเร็จช้าและไม่ได้
เงินเดือนที่สู ง ทาให้ แม้แต่นั กศึ กษาที่สาเร็จการศึกษาทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยตรง
จานวนมากเลือกที่จะไปประกอบอาชีพอื่น ดังนั้นภาครัฐควรจะมีแนวทางที่มีประสิทธิภาพใน
การสร้างแรงจูงใจแก่คนรุ่นใหม่ให้มาประกอบอาชีพนักปรับปรุงพันธุ์มากขึ้น ซึ่งตาม พ.ร.บ. ว่า
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการพัฒนานักปรับปรุงพันธุ์พืช ให้เพียงพอ คือ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นสูง ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.) โดยสวทน.อาจต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการสร้าง
แรงจูงใจให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสายนี้โดยตรงหันมาประกอบอาชีพนักปรับปรุงพันธุ์มากขึ้น
2.3 ปรับเงื่อนไขในการรับการส่งเสริมจาก BOI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ
ขนาดเล็กและเกษตรกรรายย่อย
เนื่องจากในปัจจุบัน เงื่อนไขในการได้รับการส่งเสริมจาก BOI นั้นกาหนดให้ผู้รับการ
สนับสนุนจะต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า 1,500,000
บาท ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นจานวนเงินที่เยอะสาหรับเกษตรกรรายย่อยและนักปรับปรุงพันธุ์ รายย่อย
เงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่เอื้อให้เกษตรกรและนักปรับปรุงพันธุ์รายย่อยสามารถรับการส่งเสริมในการ
วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์

151

มติชน,“10 อาชีพวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยขาดแคลนหนัก ”https://www.matichon.co.th/lifestyle/news_3453 (สืบค้นเมื่อ 3 ส.ค.
2561).
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บทที่ 17 ธุรกิจการให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
17.1 บทนา
เป้าหมายหลักของนโยบาย Thailand 4.0 คือ การให้เศรษฐกิจของประเทศไทย พ้นจากกับ
ดักรายได้ปานกลางด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ทั้งนี้สิ่งที่สาคัญอีกประการหนึ่งของการขับเคลื่อนคือการพัฒนาให้เศรษฐกิจของประเทศเป็น
เศรษฐกิจแบบดิจิทัล หรือ Digital Economy ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่สาคัญที่จะสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล และ
วางรากฐานของเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
ทั้งนี้ ธุรกิจการให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์จะเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่จะช่วยส่งเสริม
และสนับ สนุ นให้ เกิดเศรษฐกิจ ดิจิทัลได้รวมทั้งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทยได้
อนึ่ง ผู้ประกอบการไทยโดยมากแล้วจาเป็นต้องพึ่งพาและอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษา
และแนะนาเพื่อให้สามารถนาระบบฮาร์ดแวร์มาใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือบริษัทเพื่อเป็นการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ ดังนั้น การเปิดเสรีธุรกิจบริการคาปรึกษาและให้ บริการ
เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์อาจเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเลือกใช้บริการที่หลากหลายมาก
ขึ้นจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ นอกจากนี้ การเปิดเสรีการให้บริการธุรกิจดังกล่าว
จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ให้บริการในประเทศต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันกับตลาดโลกดิจิทัลซึ่งนับวันจะแข่งขัน
กันรุนแรงมากขึ้นได้อีกด้วย
การศึกษาธุรกิจบริการประเภทนี้จะเป็นการศึกษาโครงสร้างตลาดการให้บริการในประเทศว่ามี
จานวนผู้ ให้ บริการมากน้อยเพียงใด เป็ นผู้ประกอบการไทยและเป็นผู้ให้ บริการต่างชาติในสัดส่ว น
เท่ า ไหร่ หากมี ก ารเปิ ด เสรี ก ารให้ บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ สาขาดั ง กล่ า วจะมี ผ ลกระทบ ผลดี ผลเสี ย ต่ อ
ผู้ประกอบไทยที่ดาเนินการอยู่หรือไม่ รวมทั้งผู้ให้บริการซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติจะมีการขยายการลงทุน
มากขึ้นหรือไม่ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต

17.2 ขอบเขตตลาด
การกาหนดขอบเขตตลาดเพื่อใช้ในการศึกษาโครงสร้างตลาดและการแข่งขัน ของธุรกิจการให้
คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นั้น คณะผู้วิจัยจะสืบค้นข้อมูลโดยอ้างอิงตามรหัสธุรกิจของ
นิติบุคคล (TSIC) ที่จัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีหมวดที่เกี่ยวข้องคือ 62021 กิจกรรม
การให้คาปรึกษาทางด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งครอบคลุมถึงบริการให้คาปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และดูแล
รักษาระบบการสื่อสารขององค์กรทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงจัดทาเอกสารเพื่อ

ศึกษาความสามารถในการรองรับการใช้งาน ประสิทธิภาพการทางาน หรือระบบรักษาความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศในปี 2558 มีบริษัทที่จดทะเบียนในหมวด 62021 จานวน 405 ราย
ตลาดบริการด้านคอมพิว เตอร์มีธุรกิจบริการที่ค่อนข้างหลากหลาย จากการสารวจข้อมูล
สภาวะตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ โดยสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พบว่า
ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์มีมูลค่าตลาดในปี 2557 ประมาณ 46,202 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น
51, 954 ล้านบาท ในปี 2558 โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 12.4 โดยมูลค่าการใช้จ่ายในตลาดบริการ
ด้านคอมพิวเตอร์จาแนกตามกลุ่มผู้ใช้ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 29 ภาค
ธุรกิจและเอกชน ร้อยละ 67.6 และภาคครัวเรือน ร้อยละ 3.4
ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์สามารถจาแนกประเภทการให้บริการได้หลายประเภท บริการ
ด้านคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุด ได้แก่ บริการออกแบบเหมารวมระบบครบวงจร (System
Integration) โดยมีมูล ค่าตลาด 13,987 ล้ านบาท และมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 11.8
รองลงมา ได้แก่ บริการด้านเครือข่าย (Network Supporting Services) และบริการให้คาปรึกษาด้าน
ไอที (IT consulting) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 17.1
ตารางที่ 17.1 มูลค่าตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ ปี 2557-2558
ประเภทบริการ

ปี 2557 (ล้านบาท)

ปี 2558 (ล้านบาท)

อัตราการเติบโต (%)

System Integration

13,987

15,644

11.8

Network supporting services

9,573

11,219

17.2

Software maintenance services

4,563

4,885

7.1

Hardware maintenance services

3,150

2,825

-10.3

Data center and managed service

4,654

5,731

23.1

IT consulting

5,324

6,198

16.4

IT outsourcing

4,951

5,452

10.1

รวม

46,202

51,954

12.4

หมายเหตุ: มูลค่าตลาด System Integration รวมมูลค่าจากการขายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้วย
ที่มา: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สรุปผลการสารวจข้อมูลสภาวะตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดบริการด้าน
คอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ประจาปี 2557 และประมาณการปี 2558

บริการ System Integration เป็นการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร
ครอบคลุมตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาออกแบบระบบ การจัดหาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย การ
ติดตั้งและทดสอบระบบ ซึ่งผู้ประกอบการที่ให้บริการประเภทนี้มีตั้งแต่รายเล็กจนถึงรายใหญ่ จาแนก
ตลาดตามมูลค่าโครงการ โดยผู้ประกอบการรายใหญ่มีเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ
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รัฐวิสาหกิจ บริษัทขนาดใหญ่ที่ มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีมูลค่าสูง คณะผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาตลาด
บริการนี้เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตามข้อมูลที่ได้นาเสนอมาแล้ว
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเฉพาะที่ให้บริการ System Integration มี
ข้อจากัด เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ในหมวดธุรกิจนี้ดาเนินการให้บริการที่หลากหลาย ดังนั้น
คณะผู้ วิจั ย จึ งคัด เลื อกโดยการตรวจสอบการด าเนิน ธุรกิจ ของผู้ ประกอบการในหมวดธุร กิจ TSIC
62021 ที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับแรก รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างตลาดจากข้อมูลทุติยภูมิจาก
แหล่งต่างๆ อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เว็บไซต์ของบริษัทต่างๆ เป็นต้น และการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

17.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
17.3.1 โครงสร้างตลาด
การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดสามารถพิจารณาจากโครงสร้างของผู้ถือหุ้น ซึ่งจาแนกได้เป็น 2
ประเภท ได้แก่ โครงสร้างตลาดเชิงนิตินัย และโครงสร้างตลาดเชิงพฤตินัย
โครงสร้างตลาดเชิงนิตินัย
หากพิจารณาโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ให้บริการ System Integration ที่มีรายได้สูงสุด
20 ราย พบว่า มีผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลไทย 18 ราย เป็นนิติบุคคลต่างด้าว 2 ราย ได้แก่ บริษัท
ทีที เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท ทีที เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น(ประเทศไทย) จากัด เป็นบริษัทร่วมของบริษัท โตโยต้า ทูโช
(ไทยแลนด์) จากัด โดยมีบริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น จากัด สัญชาติญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่ม
ลูกค้าหลักของบริษัทคือ บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึง่ บริษัท ทีที เน็ตเวิร์ค อินทิ
เกรชั่น(ประเทศไทย) จากัด ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จากการ
ประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ของบริษัท และได้ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจภายใต้มาตรา 12 ของ
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ส่วนบริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศ
ไทย) จากัด เป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษ โดยมี บริษัท อีแอลเอ็ม เทคโนโลจีย์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนเกือบ 100% และมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและจีน ถือหุ้นประเทศละ 1 คน บริษัท
อีแอลเอ็ม เทคโนโลจีย์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ดเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ELM Computer Technologies
จากประเทศฮ่องกง ทั้งนี้ งบริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเต็ด (ประเทศไทย) จากั ด ได้ขอใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจภายใต้มาตรา 17 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
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โครงสร้างตลาดเชิงพฤตินัย
หากพิจารณาโครงสร้างตลาดของบริษัทที่ให้บริการ System Integration ที่มีรายได้สูงสุด 20
ราย โดยการตรวจสอบทั้งสัดส่วนกรรมการตามสัญชาติ กรรมการที่มีอานาจลงนามบริษัท และการถือ
หุ้นเชิงซ้อนหลายชั้น พบว่า ไม่มีผู้ประกอบการนิติบุคคลไทยในเชิงพฤตินัย (ดูตารางที่ 17.2 ประกอบ)
กล่าวโดยสรุป ตลาดบริการให้ คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ในส่วนของ system
integration เป็นตลาดที่บริษัทต่างชาติมีบทบาทค่อนข้างน้อย จากการศึกษาผู้ประกอบการในตลาดที่
มีร ายได้สู ง สุ ด 20 รายแรกพบว่า มีผู้ ป ระกอบการที่เป็น นิติบุค คลไทยจานวน 18 ราย นิติ บุคคล
ต่างชาติโดยนิตินัยจานวน 2 ราย152 (ดูรูปที่ 17.1)
รูปที่ 17.1 โครงสร้างตลาดจาแนกตามสัญชาติผู้ถือหุ้น

ต่างชาติโดยนิตินัย
, 2 ราย
ไทยโดยนิตินัย,
18 ราย

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

152

เนื่องจากข้อจากัดด้านข้อมูลที่ไม่สามารถจาแนกรายได้จากการให้บริการ System Integration ของบริษัทต่างชาติโดยนิตินัยทั้ง 2
บริษัทได้ ทาให้ไม่สามารถจาแนกโครงสร้างตลาดตามสัดส่วนรายได้จากการให้บริการ System Integration ของแต่ละบริษัทได้ จึง
จาแนกโครงสร้างตลาดตามจานวนผู้ประกอบการแทน
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ตารางที่ 17.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่ให้บริการ System Integration 20 อันดับแรก
บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)

สัญชาติของบริษัท สัดส่วนกรรมการต่างชาติ
ทางพฤตินัย
ต่อกรรมการทั้งหมด

บ ริ ษั ท ด า ต้ า โ ป ร ไทย 100
คอมพิ ว เตอร์ ซิ ส เต็ ม ส์
จากัด

บริ ษั ท พรี เ มี ย ร์ เทคโนโลยี จ ากั ด ไทย
(มหาชน) 99.99 (ไทย 64 สาหรับผู้ถือ
หุ้น 11 อันดับแรก)

0:5

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ไทย 100
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

บริษัทเมโทรแวลูครีเอชั่น จากัด 24.5 ไทย
(ไทย 100)

0:9

บริ ษั ท จั ส มิ น เทเลคอม ไทย 85.6
ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ไทย
(มหาชน) 32.8 (ไทย 72.3 สิงคโปร์
3.24)

0:6

บริ ษั ท ที . เอ็ น .อิ น ฟอร์ ไทย 100
เมชั่น ซิสเท็มส์ จากัด

บริษัท ไทยสงวนวานิช 2489 จากัด ไทย
(ไทย 100)

0:4

อานาจกรรมการ
1.นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ และ
นางเพ็ญศรี เดชติ่ งเอง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่ อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ 2.นางดวง
ทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หรือ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ หรือ นาง
เพ็ญศรี เดชติ่งเอง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นาย
วรเทพ รางชัยกุล หรือ นายหะริน อุปรา อีกคนหนึ่งรวม
เป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท
นายสรรพิ ชญ์ เศรษฐพรพงศ์ หรื อ นายธวิ ช จารุ วจนะ
หรือ นายณรงค์ จารุวจนะ หรือ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
กรรมการสองในสี่ ค นนี้ ล งลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท ยกเว้นใบหุ้นกรรมการหนึ่ง
ในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท
นายปลื้มใจ สินอากร นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย นาง
นิตย์ วิเสสพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
นายวิกรม ชัยสินธพ หรือนางศรีประภา ชัยสินธพ ลง
ลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท

บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)

สัญชาติของบริษัท สัดส่วนกรรมการต่างชาติ
ทางพฤตินัย
ต่อกรรมการทั้งหมด

อานาจกรรมการ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ร า ย ใ ห ญ่ 2 2 นาย ดล เหตระกูล 6.79
รี เ ส ริ ช ค อ ร์ ป อ เ ร ชั่ น อันดับแรก
จากัด (มหาชน)
ไทย 37.4

ไทย

0:6

นายดล เหตระกูล และนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ลง
ลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ ไทย 49.2
นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ 5.2
เมชั่ น เทคโนโลยี จ ากั ด ส วิ ซ 1 . 0 7
(มหาชน)
อังกฤษ 0.68

ไทย

0:11

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายกิจจา
เหล่าบุญชัย หรือ นายสุรพร รักตประจิต รวมเป็นสองคน
และประทับตราสาคัญของบริษัท

บริ ษั ท ซี ดี จี ซิ สเต็ ม ส์ ไทย 100
จากัด

นาย ณั ฐ พล เอื้ อ วั ฒ นสกุ ล 22.6 ไทย
บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย)
จากัด 20 (ไทย 100)

0:6

นางสุภาวดี พันธุมวนิช นางสาวเนตรชนก ทังสุพานิช นาง
มนนิกา วงศ์สงวน นายประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล นาย
พิทยา กิจติวรานนท์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทั บ ตราส าคั ญ ของบริ ษั ท หรื อ นางสุ ภ าวดี
พันธุ มวนิช นางสาวเนตรชนก ทั งสุ พานิช นายนาถ ลิ่ ว
เจริญ นายประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล นายพิทยา กิจติวรา
นนท์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วม และประทับตรา
สาคัญของบริษัท

บริ ษั ท ดาต้ า วั น เอเชี ย ไทย 100
(ประเทศไทย) จากัด

บริ ษั ท เอสวี โ อเอ จ ากั ด (มหาชน) ไทย
99.99 (ไทย 44 ฝรั่งเศส 8.8)

1:4

นายเธียรชัย ศรีวิจิตร และ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ
นายเธียรชัย ศรีวิจิตร หรือ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง ลง
ลายมือชื่อร่วมกับ นายอดิศร แก้วบูชา หรือ นายกฤช กุล
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บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)

สัญชาติของบริษัท สัดส่วนกรรมการต่างชาติ
ทางพฤตินัย
ต่อกรรมการทั้งหมด

อานาจกรรมการ
ทรัพย์ไพศาล และประทับตราสาคัญของบริษัท

บริ ษั ท ล็ อ กซเล่ ย์ จ ากั ด ไทย 45.8
(มหาชน)

บริษัทเอกภาวี จากัด 25.79 (ไทย ไทย
99.99)

0:17

นายธงชัย ล่าซา นายภูมิชาย ล่าซา นายวสันต์ จาติกวณิช
นายสุรช ล่าซา นายเฉลิมโชค ล่าซา นายชิงชัย หาญเจน
ลักษณ์ นายกฤษฏา ล่าซา นายเพชร หวั่ งหลี สองในแปด
คนนี้ ล งลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และประทั บ ตราส าคั ญ ของ
บริษัท หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่งในแปดคนดังกล่าว
ข้างต้นลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสืบตระกูล สุนทรธรรม
หรือ นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ หรือ นายสมภพ เจริญกุล
อีก คนหนึ่ งรวมเป็ นสองคน และประทั บ ตราสาคั ญ ของ
บริษัท

บริ ษั ท เอ็ ม เอฟ อี ซี ไทย 30.4
จากัด (มหาชน)
ญี่ปุ่น 20

Tis Inc.Tis Inc. 20

ไทย

1:9

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร, นายธนกร ชาลี ,นายศิริศักดิ์ ถิร
วัฒนางกูร สองในสามคนนี้ล งลายมือ ชื่อร่ วมกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

บริ ษั ท โปรเฟสชั่ น นั ล ไทย 99.99
คอมพิวเตอร์ จากัด

บริ ษั ท ล็ อ กซบิ ท จ ากั ด (มหาชน) ไทย
99.99 (ไทย 99.99)

0:5

นางวนิดา วิริยะธรางกูร หรือ นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์
หรือ นางสาวกมลธร มาละวิชัย สองในสามคนนี้ ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท

บ ริ ษั ท ซี . เ อ ส . ไ อ . ไทย 91
(ประเทศไทย) จากัด
ญี่ปุ่น

บริ ษั ท ซี . เอส.ไอ. อิ น เตอร์ โ ฮลดิ้ ง ส์ ไทย
จากัด 73 (ไทย 66 ญี่ปุ่น 33)

1:3

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของ
บริษัท

367

บริษัท
บริษัท ยิบอินซอย จากัด

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)

สัญชาติของบริษัท สัดส่วนกรรมการต่างชาติ
ทางพฤตินัย
ต่อกรรมการทั้งหมด

อานาจกรรมการ

ไทย 91
อังกฤษ 3.7
สวิซ 2.2
ไทย 61
สิงคโปร์ 39

นาง เยาวดี ยิบอินซอย 10.68

ไทย

0:7

กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

นาย กิตติพันธ์ ลีลาเจริญสุข 51

ไทย

1:2

น.ส. ศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์ นาย เลียว อี ลูน กรรมการหนึ่ง
คนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของบริษัท

บ ริ ษั ท ฟ อ ร์ ท ค อ ร์ ไทย 83.7
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ญี่ปุ่น 0.63

นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ 38.2

ไทย

0:9

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายแกลิก
อมตานนท์ หรือนางรังษี เลิศไตรภิญโญ หรือนางมาทินี
วันดีภิรมย์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญ ของ
บริษัท

บริ ษั ท เอเอสแอล ออ หมู่เกาะเวอร์จิน อีแอลเอ็ม เทคโนโลจีย์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด ห มู่ เ กา ะ เ วอ ร์ จิ น 1:2
โตแมทเต็ด (ประเทศไทย) (อังกฤษ)99.54 99.54
(อังกฤษ)
จากัด

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญ ของ
บริษัท นอกจากการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่ยื่น
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะต้องให้ นางสาวเล้า เทเรซ่า
เหม๋ย ควาง ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท

บริ ษั ท คอมพิ ว เตอร์ ยู ไทย 100
เนี่ยน จากัด

บริษัท สหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน) 98 ไทย
(ไทย 72 สิงคโปร์ 3)

0:6

กรรมการสองคนลงลายมือ ชื่อร่ วมกั น และประทั บตรา
สาคัญของบริษัท

บริ ษั ท สตรี ม ไอ.ที . คอน ไทย 100
ซัลติ้ง จากัด

นาง กนกวิภา วิริยประไพกิจ 55.5

0:7

นายวิชชุ จารุจันทร หรือนายสมคบ เทียนทอง หรือ นายวิ
รัตน์ เจียรภักดี กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ นายวิชชุ

บริษัท เทคสเปซ จากัด

ไทย
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บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)

สัญชาติของบริษัท สัดส่วนกรรมการต่างชาติ
ทางพฤตินัย
ต่อกรรมการทั้งหมด

อานาจกรรมการ
จารุจันทร หรือ นายสมคบ เทียนทอง หรือ นายวิรัตน์
เจียรภักดี คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่น
อีกหนึ่งคนรวมเป็น สองคน และประทับตราสาคัญของ
บริษัท

บริษัท ทีที เน็ตเวิร์ค อินทิ ญี่ ปุ่ น 8 1 . 9 7 โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น 81.97
เกรชั่ น (ประเทศไทย) สิ งคโปร์ 15.23
จากัด
ไทย 2.79

ญี่ปุ่น

5:5

นายซึโยชิ ยามาดะ หรือนายฮิโรโตชิ วาตานาเบ้ หรือนาย
มิคิโอะ โคบายาชิ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของ
บริษัท

บริษัท จันวาณิชย์ จากัด

ไทย

0:4

นายบรรจง กองบุญมา นายนัยพงษ์ กองบุญมา และนาง
บวรฤดี พูนสรณ์ศิริ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชือ่
ร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท

ไทย 100

นาย ธนพล กองบุญมา 23.57

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
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17.3.2 สภาพการแข่งขัน
การประกอบธุรกิจให้บริการ System Integration นั้น ผู้ให้บริการเป็นผู้รวบรวมระบบและ
อุป กรณ์ที่ เกี่ย วข้ องกับ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเข้ามาประยุก ต์ใช้ให้ เหมาะกับความ
ต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่งผู้ให้บริการต้องแข่งขันกันทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านราคา รวมทั้ง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้จึง
จาเป็นต้องอาศัยความชานาญเฉพาะด้าน ทั้งทีมงาน เงินทุน เป็นต้น
การศึกษาของไอดีซีประเทศไทย 153 พบว่า บริษัทที่มีส่วนแบ่งรายได้จากการประกอบธุรกิจ
ให้บริการ System Integration มากที่สุด ในปี 2557 ได้แก่ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด ร้อยละ 27
รองลงมา ได้แก่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) และ บริษัท
เมโทรซิส เต็มส์ คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในสั ดส่ ว นร้อยละ 12 ร้ อยละ 7.5 และร้อยละ 6.9
ตามลาดับ ซึ่งส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 10 อันดับแรก รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
79.7 ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นสัญชาติไทยทั้ง 10 บริษัท (ดูรูปที่ 17.2)
หากพิจ ารณาอัตราการกระจุ กตัวของตลาดจากส่ วนแบ่งรายได้พบว่ า อัตราการกระจุกตัว
อันดับที่ 1 (CR1) เท่ากับ 27 อัน ดับที่ 2 (CR2) เท่ากับ 39 และอันดับที่ 3 (CR3) เท่ากับ 46.5 ซึ่ง
ถึงแม้จะเป็นการกระจุกตัวของตลาดค่อนข้างสูงใน 2 อันดับแรกแต่ก็ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้า
ข่ายเป็นผู้มีอานาจเหนือตลาดตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอานาจเหนือตลาด พ.ศ. 2550 เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดมีส่วนแบ่ง
ตลาดเกินร้อยละ 50 และผู้ประกอบการ 3 รายแรกมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันไม่ถีงร้อยละ 75
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ไอดีซี (International Data Corporation – IDC) เป็นบริษัทที่ปรึกษาและวิจยั ข้อมูลการตลาดชั้นนาระดับโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ด้านไอที โทรคมนาคม และคอนซูมเมอร์เทคโนโลยี โดยทีมงานวิเคราะห์ของบริษัททาหน้าทีว่ ิเคราะห์ ให้คาปรึกษาและนาเสนอข้อมูล
ต่างๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย

รูปที่ 17.2 ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการจาแนกตามรายได้จากการประกอบธุรกิจ
System Integration

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สัญชาติของบริษัท
ทางพฤตินัย

บริษัท
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จากัด
บริษัท ยิบอินซอย จากัด
บริษัท ที.เอ็น.อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จากัด
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)
27.09
12.00
7.50
6.90
6.65
5.90
4.35
4.31
3.92
1.09

ที่มา: IDC, Executive summary Thailand ICT market landscape study, 24 July 2016.

17.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
17.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทาให้การประกอบธุรกิจด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศต้ อ งอาศั ย เทคโนโลยี ใ นหลายรู ป แบบ ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงขึ้นอยู่กับการพัฒนาและปรับตัวในการเชื่อมโยงกับธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่
371

สามารถสนั บสนุน การประกอบธุร กิจในแต่ละสาขา อาทิ การขายสิ นค้าเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์และ
อุปกรณ์พ่วง การให้บริการจัดจาหน่าย การพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การให้บริการด้าน
โทรคมนาคม การบริ การให้ คาปรึ กษาเกี่ ยวกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ นต้ น เช่น เดี ยวกั บธุ รกิ จ
ให้บริการ System Integration ซึ่งห่วงโซ่ของการประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลายระดับซึ่งสามารถจาแนกได้ดังนี้154
- ระดับที่ 1 ผู้ขาย (principle company/vendor) ประกอบด้วย บริษัทผู้ผลิตสินค้า และ/
หรือเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า เช่น IBM HP Microsoft Lenovo เป็นต้น
- ระดับที่ 2 ผู้จัดจาหน่าย (distributor) ประกอบด้วย บริษัทที่เป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้า
ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งจากผู้ขายในระดับที่ 1 ให้เป็นตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย หรือ
ในระดับภูมิภาค เช่น บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิว ชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จาก
ประเทศอินเดีย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จากประเทศจีน บริษัท
วินท์คอม เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทไทย และ บริษัท เดอะแวลลูซิสเต็มส์
จากัด จากประเทศจีน เป็นต้น
- ระดับที่ 3 ผู้ให้บริการออกแบบเหมารวมระบบครบวงจร (system Integrator: SI)
ประกอบด้วย บริษัทที่ให้คาปรึกษา และบริการพัฒนาระบบ อาทิ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์
จากัด บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) เป็นต้น
- ระดับที่ 4 ลูกค้า (end user) ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการในระดั บสุดท้าย เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และผู้บริโภค เป็นต้น
บริษัทที่เป็นผู้ขายในระดับที่ 1 โดยส่วนใหญ่จะไม่ติดต่อขายโดยตรงให้กับบริษัท SI ในระดับที่
3 หรือลูกค้าในระดับที่ 4 เนื่องจากไม่ต้องการแบกรับ ภาระในการบริหารจัดการกับลูกค้ารายย่อย
จานวนมากรวมทั้งไม่ต้องการรับความเสี่ยงด้านการเงิน ทั้งนี้ บริษัท vendor ส่วนมากจะเรียกเก็บเงิน
ค่าสินค้าจาก distributor ภายใน 30 วันในขณะที่ distributor จะต้องเรียกเก็บเงินจาก SI แต่ละราย
เองตามเงื่อนไขของตนเอง แต่หากเป็นลูกค้ารายใหญ่ อาทิ ธุรกิจธนาคารที่มีการซื้อโปรแกรมจานวน
มาก บริษัทผู้ขายในระดับที่ 1 อาจจะติดต่อดาเนินธุรกิจระหว่างกันโดยตรงเนื่องจากมีมูลค่าการขาย
ค่อนข้างสูง
หากพิจารณาสัญชาติของธุรกิจในแต่ละระดับ พบว่า บริษัทที่เป็นผู้ขายในระดับที่ 1 และผู้จัด
จาหน่ายในระดับที่ 2 ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่างชาติเกือบทั้งหมด โดยบริษัทที่เป็นผู้ขายในระดับที่ 1
มีความชานาญด้านเทคโนโลยีในระดับสูงและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า ในขณะที่ผู้จัดจาหน่ายในระดับ
ที่ 2 ซึ่ งส่ ว นมากเป็ น บริ ษั ทขนาดใหญ่ แ ละจดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พย์ มีค วามได้ เ ปรี ย บด้ า น
154

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และรวบรวมเพิ่มเติมโดยคณะผู้วิจัย
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economy of scale รวมทั้งต้องใช้เงินทุนสูงมาก แต่ margin ค่อนข้างต่า ซึ่งทาให้ผู้ประกอบการไทย
แข่งขันได้ยาก ส่วนบริษัท SI ในระดับที่ 3 มีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติตามที่ได้กล่าวไว้ใน
หัวข้อที่ 17.3 ข้างต้น
สาหรับลูกค้าในระดับที่ 4 นั้น ถือว่าเป็นลูกค้าโดยตรงของบริษัท SI ในระดับที่ 3 ซึ่งบริษัท SI
แต่ละบริษัทจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป บริษัท SI รายใหญ่ที่มีสัญชาติไทยส่วนมาก
จะรับงานจากหน่วยงานภาครัฐโดยผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมักจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มี
มูลค่าค่อนข้างสูงและมีกาไรมาก ส่งผลให้บริษัทเหล่านี้มีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจบริการ SI ในสัดส่วนที่
สูง อาทิ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน) บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด
(มหาชน) เป็นต้น ในขณะที่ บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดรองลงมา เช่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ จากัด เป็น
ต้น ให้บริการเฉพาะกับตลาดเอกชนเท่านั้นแต่ก็ยัง เป็นบริษัทสัญชาติไทยเป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทที่มี
รายได้สูงสุด 10 อันดับแรกเป็นบริษัทสัญชาติไทยทั้งหมด มีส่วนแบ่งตลาดรวมเกือบร้อยละ 80 ของ
รายได้ทั้งหมดในธุรกิจนี้
ผู้ประกอบการบริการ SI ที่เป็นสัญชาติไทยส่วนใหญ่ผันตัวเองมาจากการทาธุรกิจ hardware
ในลักษณะ trading company มาก่อน แต่เนื่องจากการทาธุรกิจซื้อมาขายไปมีการแข่งขันสูงจากการ
มีผู้เล่นในลักษณะ distributor ที่เป็นรายใหญ่มากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้บริษัทเหล่านี้หันมาให้บริการในฐานะ system integrator
ให้ กับทั้งหน่ว ยงานภาครั ฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่มให้ แก่บริการ เช่น การให้ คาปรึกษา
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ตลอดจนการเชื่อมต่อระบบไอทีต่างๆ เข้าด้วยกัน
17.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจในฐานะเป็นผู้ขาย หรือผู้จัดจาหน่ าย อาจเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทย
แข่ ง ขั น ได้ ย ากเนื่ อ งจากต้ อ งอาศัย เทคโนโลยี ขั้ น สู ง และขนาดของการลงทุ น ที่ สู ง มาก จึ ง มี เ พี ย ง
ผู้ประกอบการต่างชาติที่ครองตลาดทั้ง 2 ระดับบนนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขัน
ในบริ การ SI ได้เนื่ องจากเป็น ธุร กิจ บริการที่ต้ องอาศัย ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจและความ
ต้องการของลูกค้าภายในประเทศ ทาให้ผู้ประกอบการไทยสามารถออกแบบและให้บริการได้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าคนไทยที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติจะใช้โปรแกรม
หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานมาให้บริการ เช่น Oracle หรือ SAP เป็นต้น ซึ่งมีราคาแพงและมีค่าซ่อม
บารุงที่ค่อนข้างสูง
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบภายในประเทศของไทยได้
ดีกว่าผู้ประกอบการต่างชาติ ทาให้สามารถออกแบบโปรแกรมและระบบเทคโนโลยีต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับกฎหมายภายในประเทศได้ เช่ น การออกแบบระบบการตรวจคนเข้าเมือง นอกจากต้องศึกษา
กฎระเบี ยบของสมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศแล้ ว ยัง จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกับสายการบินต่างๆ และกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนออกแบบระบบ ขั้นตอน
และระยะเวลาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสาคัญที่ธุรกิจ SI ขาดแคลนมากในปัจจุบันคือ บุคลากรที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ตรงตามความต้องการของตลาด อาทิ โปรแกรมเมอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่ง
บัณฑิตที่จบใหม่มีตลาดรองรับที่หลากหลาย เช่น บริษัทขนาดใหญ่ในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการเงิน
การธนาคาร เป็นต้น ในขณะที่ บริษัท SI ต้องการบุคลากรที่มีทักษะ และความคิดในการสร้างสรรค์
งานเฉพาะทาง รวมทั้งการให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย อีกทั้งต้องมีวิธีการในการรักษา
พนักงานเหล่านี้ไว้กับบริษัท เพื่อป้องกันมิให้พนักงานออกไปทางานกับบริษัทคู่แข่ ง หรือบริษัทลูกค้า
ที่มารับบริการ
จุดอ่อนอีกประการหนึ่ งคือ สภาพการแข่งขันในตลาด หากเป็นตลาดภาครัฐ ซึ่งต้องอาศัย
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ประกอบการต่างชาติอาจต้องพึ่งพาความร่วมมือจากผู้ประกอบการไทยใน
การเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ กฎระเบียบภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อลด
ความเสี่ยงในการดาเนินการที่ไม่ตรงตามสัญญา แต่หากเป็นตลาดภาคเอกชน ผู้ประกอบการไทยจะ
เสียเปรียบผู้ประกอบการต่างชาติในด้านขนาด (scale) ซึ่งผู้ประกอบการต่างชาติอาจมีเครือข่ายใน
หลายประเทศ และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีโดยตรงจากผู้ขาย (principle company/vendor) ทาให้
ได้รับสินค้าในราคาถูกกว่า นอกจากนี้ ลูกค้าภายในประเทศทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชนไทยยังขาด
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์โดยผู้ประกอบการไทย ทาให้ผู้ประกอบการ
ไทยแข่งขันได้ค่อนข้างยากในตลาดภาคเอกชน
17.4.3 ศักยภาพของคนไทย
จากที่กล่ าวมาแล้ วข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในบริการ SI ได้
เนื่องจากมีความเข้าใจในกฎระเบียบภายในประเทศของไทย รวมทั้งเข้าใจในวัฒนธรรมการดาเนิน
ธุรกิจของคนไทยได้ดีกว่าผู้ประกอบการต่างชาติ อีกทั้งมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ออกแบบ
สินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยยัง
มีขีดความสามารถจากัดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นของตนเองเนื่องจากไม่ให้ความสาคัญกับการวิจัย
และพัฒ นาเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการคิดออกแบบผลิ ตภัณฑ์ของตนเอง จึงยังต้องพึ่ งผลิ ตภัณฑ์ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาของต่างชาติซึ่งมีต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ที่สูง การพึ่งพาดังกล่าวทาให้ SI ไทยไม่มีอานาจ
ต่อรองกับ vendor เช่น IBM หรือ Sun Oracle ในเรื่องของราคาของซอฟต์แวร์ที่ต้องซื้อ ส่งผลให้
margin ต่า
ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ บริษัท vendor ต่างชาติเริ่มที่จะคืบคลานเข้ามายึดครองห่วงโซ่ของ
บริการของ SI ไทยมากขึ้น เช่น ในอดีต SI ไทยจะเป็นผู้รับบริการซ่อมบารุงซอฟต์แวร์ที่นาเข้ามา ซึ่งมี
มูลค่าประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่าของซอฟต์แวร์ที่ซื้อ แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัท vendor
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จะรับงานซ่อมบารุ งเองเนื่องจากซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มีระบบในการตรวจสอบป้องกันมิให้เกิดปัญหาที่
เรียกว่า “predictive system ทาให้เกิดปัญหาน้อยครั้ง รวมทั้งหากเกิดปัญหาก็สามารถให้คาปรึกษา
ตลอดจนดาเนินการในการปรับปรุงแก้ไขออนไลน์ได้เกือบหมดจึงไม่จาเป็นต้องพึ่งพาผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นเช่นเดิม ส่งผลให้รายได้ของ SI ไทยจากส่วนนี้ที่มีมูลค่าไม่น้อยหายไป
โอกาสในการอยู่รอดของ SI ไทยขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการทาวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะ
สามารถออกแบบระบบและซอฟต์แวร์ ของตนเองได้มากขึ้น ซึ่งต้องการปัจจัย 3 ประการ คือ คน
สินค้า และตลาด แต่การที่ผู้ประกอบการไทยจะมีสินค้า คือ ระบบหรือโปรแกรมดีๆ ได้นั้นต้องพึ่งพา
ปัจจัยอีกสองประการ คือ คนและตลาด
ปัจจัยแรกคือ คน วัตถุดิบที่สาคัญของการดาเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ บุคลากร
ที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน IT แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยเผชิญ
กับ ปัญหาการขาดแคลนบุ คลากรด้าน IT เช่น โปรแกรมเมอร์ และ วิศวะคอมพิว เตอร์ เป็นต้น
โดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาดเล็ก มีกาลังจ้างต่า เนื่องจากบุคลากรด้าน IT ส่วนมากจะถูกบริษัทข้ามชาติ
ขนาดใหญ่ เช่น Google Tencent (ซื้อกาลีน่าของอินโดนีเซีย) ดึงตัวไป นอกจากนี้แล้ว วิศวะ
คอมพิ ว เตอร์ ไ ทยจ านวนมากเลื อ กที่ จ ะไปท างานต่ า งประเทศ โดยเฉพาะที่ ซิ ลิ ค อน แวเลย์ ที่
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเทศไทยไม่มีงานที่ท้าทายในด้านปัญญาประดิษฐ์ เพราะขาดข้อมูลขนาด
ใหญ่ (big data) เนื่องจากภาครัฐไม่มีการเก็บหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์แก่ภาคธุรกิจ เช่น
ในกรณีประเทศสิงคโปร์เปิดข้อมูลสถิติการใช้ยารักษาโรคของผู้ป่วยของโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทา
ให้บริษัทผลิตยาทุกแห่งนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดนโยบายในการทาการตลาด เป็นต้น
ปัจจัยที่สอง คือ ตลาด ดังที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ประกอบการ SI ไทยส่วนมากอยู่รอดได้ด้วยตลาด
ของภาครั ฐ ซึ่งต้องการผู้ ให้ บ ริการที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและโครงสร้างของระบบราชการ
หากแต่ตลาดของภาครัฐไม่ส่งเสริมให้มีการทานวัตกรรมหรือวิจัยและพัฒนาเนื่องจากบ่อยครั้งที่เลือกที่
จะจ้างบริษัทต่างชาติให้มาวางระบบแบบเบ็ดเสร็จหรือที่เรียกว่า Turnkey ทาให้ผู้ประกอบการไทยไม่
มีโอกาสในการพัฒนาหรือเรียนรู้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศได้เลย ทั้งนี้ ตลาดของภาครัฐควร
ส่งเสริ มให้ผู้ ประกอบการในประเทศสร้ างผลิ ตภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สิ นทางปัญญาของตนเองในตลาด
เฉพาะกลุ่ม (niche market) :ซึ่งจะทาให้ภาครัฐสามารถลดต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ได้ด้วย โดยอาจพิจารณา
จัดซื้อจัดจ้างระบบหรือซอฟต์แวร์เฉพาะส่วนที่มีความซับซ้อนมากเป็นพิเศษและให้ผู้ประกอบการไทย
ออกแบบระบบหรือโปรแกรมที่เกี่ยวเนื่อง หรือ อาจกาหนดเงื่อนไขให้มีการเปิด source code เพื่อที่
ให้ ผู้ ป ระกอบการไทยสามารถพั ฒ นาต่ อ ยอดได้ หรื อ ก าหนดให้ ง านด้ า นการซ่ อ มบ ารุ ง เป็ น ของ
ผู้ประกอบการภายในประเทศ ซึ่งหมายความว่า vendor ต่างชาติจะต้องให้รายละเอียดข้อมูลในการ
ดูแลรักษาระบบแก่ผู้ประกอบการไทย
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17.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
จากโครงสร้างตลาดที่กล่าวไว้ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจ
ให้บริ การ SI ในประเทศไทยโดยการใช้สิทธิภายใต้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่ง
ผู้ประกอบการต่างชาติมีข้อได้เปรียบผู้ประกอบการไทยในด้านเทคโนโลยีและขนาดของธุรกิจ โดย
ผู้ประกอบการต่างชาติอาจพึ่งพาผู้ป ระกอบการไทยที่มี ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในกรณีที่ต้อง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในตลาดภาครัฐ แต่หากเป็นตลาดเอกชน ผู้ประกอบการต่างชาติจะสามารถ
แข่งขันกับผู้ประกอบการไทยได้อย่างเต็มที่
หากมีการเปิดเสรีในธุรกิจการให้บริการ SI จะเกิดผลกระทบในเชิงบวกคือ พนักงานของบริษัท
ต่างชาติจ ะสามารถนาความรู้ ทักษะของตนมาจัดตั้งบริษัทใหม่ ทาให้ธุรกิจการให้บริการ SI มีการ
ขยายตัวในด้านอุปทานของตลาดมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยจะได้รับบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มากขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบเชิงลบที่อาจตามมาคือ บริษัท SI ของไทยโดยเฉพาะ Start up อาจมี
อุป สรรคในการเข้าสู่ ตลาดมากขึ้น หากมีผู้ ประกอบการต่างชาติเข้าสู่ ตลาดมากขึ้น และอาจมีการ
แก่ งแย่ ง บุ ค ลากรหรื อแรงงานที่ มีทั กษะด้ าน IT ที่ มีค่ อนข้า งจ ากั ด ทาให้ ต้น ทุน ด้า นบุ คลากรของ
ผู้ประกอบการไทยสูงขึ้น หรือประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรมากขึ้น

17.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
ธุร กิ จ การให้ บ ริ ก าร SI เป็ น ธุ รกิจ ที่ไ ม่มี ห น่ ว ยงานกากับ ดูแ ลโดยเฉพาะ แต่ มีห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทางด้านการส่งเสริม และสารวจรวบรวมข้อมูลการประกอบการ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมทั้งมีการรวมกลุ่ม
จัดตั้งสมาคมต่างๆ อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศแห่ ง ประเทศไทย เป็ น ต้น เพื่อรวบรวมสมาชิกที่ เป็นผู้ ป ระกอบภายในประเทศในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และผลักดันนโยบายกับภาครัฐ และส่งเสริมให้มีการใช้และการประกอบธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยในธุรกิจการให้บริการ SI ยังขาดการให้ความสาคัญในด้าน
การวิจัยและพัฒนาภายในองค์กรของตนเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการภาย ใต้
ทรัพย์สิ นทางปัญญาของตนเอง ทาให้ ยังต้องพึ่งพาผลิ ตภัณฑ์ของบริษัทต่างชาติที่มีค่าลิ ขสิ ทธิ์ของ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ค่ อ นข้ า งแพง ซึ่ ง เป็ น ต้ น ทุ น ที่ สู ง มากของผู้ ป ระกอบการไทย ในขณะที่
ผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ให้ความสาคัญกับการทาวิจั ยและ
พัฒนา ทาให้เกิดเทคโนโลยี ใหม่ๆ จากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑ์ของต่างชาติตลอดเวลา ทาให้ช่วยลดต้นทุน และมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของ
ตนเอง
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17.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
17.7.1 บทสรุป
ธุรกิจการให้บริการ SI เป็นธุรกิจบริการในบัญชีสาม (21) ภายใต้กฎหมายการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว ซึ่งกาหนดให้ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ยกเว้นการใช้สิทธิ
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กฎหมายกาหนดไว้ ตลาดบริการให้ คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ใน
ส่วนของ system integration เป็นตลาดที่บริษัทต่างชาติมีบทบาทค่อนข้างน้อย จากการศึกษา
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ให้บริการ System Integration ที่มีรายได้สูงสุด 20 ราย พบว่า มี
ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลไทยจานวน 18 ราย และนิติบุคคลต่างชาติโดยนิตินัยจานวน 2 ราย โดย
นิติบุคคลต่างชาติโดยนิตินัย จานวน 2 รายนั้น ได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจภายใต้มาตรา 12
จานวน 1 ราย และได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจภายใต้มาตรา 17 จานวน 1 ราย
บริษัท SI รายใหญ่ส่วนมากจะรับงานจากหน่วยงานภาครัฐโดยผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งมักจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงและมีกาไรมาก ส่งผลให้บริษัทเหล่านี้มีส่วนแบ่ง
ตลาดในธุรกิจบริการ SI ในสัดส่วนที่สูง แต่ผู้ประกอบการไทยส่วนมากยังไม่มีการทาวิจัยและพัฒนา
เพื่อที่จะยกระดับจากการเป็นเพียงนายหน้าจาหน่ายคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของ vendor ต่างชาติ
ไปสู่ การเป็ นผู้ออกแบบระบบและโปรแกรมส าหรับภาคธุรกิจ ทาให้ขาดอานาจต่อรองกับผู้ที่เป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ระบบหรือซอฟต์แวร์ ทาให้มาร์จิ้นที่ได้รับจากการเป็นนายหน้าลดลงอย่างต่อเนื่อง
17.7.2 ข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ รัฐควรมีแนวนโยบายที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SI ไทยควบคู่ไป
กับนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจ โดยการ
(1) ผลิตบุคลากรด้าน IT ที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ SI ให้เพียงพอ และผ่อนปรนกฎ
กติกาว่าด้ว ยการทางานของคนต่างด้าวเพื่อให้ ผู้ ประกอบการในประเทศไทยสามารถ
นาเข้าบุ คลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะที่ต้องการได้ในระยะสั้นที่ยั งไม่สามารถเพิ่ม
บุคลากรในประเทศได้เพียงพอ มิฉะนั้นแล้ว การเปิดเสรีจะทาให้ค่าตัวบุคลากรด้าน IT ที่
มีจากัดสูงขึ้นอันจะส่งผลกระทบให้ต้นทุนของผู้ให้บริการสูงขึ้น หรือบางรายที่ไม่มีทุน
ทรั พ ย์ เ พี ย งพอที่ จ ะดึ ง ดู ด บุ ค ลากรเหล่ า นี้ ก็ จ ะต้ อ งปิ ด กิ จ การไป ทั้ ง นี้ รั ฐ ควรจั ด ให้ มี
โครงการฝึกอบรมบุคลากรที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน IT
โดยเน้นด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด IT ในปัจจุบัน
(2) ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐในการสร้างแรงจูงใจให้ SI ไทยทาวิจัยและพัฒนา
มากขึ้นเพื่อยกระดับจากการเป็น เพียงนายหน้าจาหน่ายฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ของ
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บริ ษั ท ต่ า งชาติ มาเป็ น ผู้ ที่ ส ามารถออกแบบระบบและเขี ย นโปรแกรมได้ เ องด้ ว ย
ตัวอย่างเช่น โครงการ “บัญชีนวัตกรรมไทย” ที่ให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าหรือบริการที่มีการ
พัฒ นาขึ้ น ในประเทศไทยและได้รับการรับรองจากส านักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สามารถรับงานของภาครัฐได้โดยไม่ต้องผ่านการประมูลเป็น
เวลา 8 ปี เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐอาจเลือกที่จะจัดซื้อจัดจ้างระบบหรือซอฟต์แวร์เฉพาะส่วนที่มี
ความซับ ซ้อนมากเป็น พิเศษและให้ ผู้ประกอบการไทยออกแบบระบบหรือโปรแกรมที่
เกี่ยวเนื่อง หรือ อาจกาหนดเงื่อนไขให้มีการเปิด source code เพื่อที่ให้ผู้ประกอบการ
ไทยสามารถพั ฒ นาต่ อ ยอดได้ หรื อ ก าหนดให้ ง านด้ า นการซ่ อ มบ ารุ ง เป็ น ของ
ผู้ประกอบการภายในประเทศ ซึ่งหมายความว่า vendor ต่างชาติจะต้องให้รายละเอีย ด
ข้อมูลในการดูแลบารุงรักษาระบบที่ตนเองวางไว้แก่ผู้ประกอบการไทย
(3) เปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต่อภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจด้าน
IT ที่ต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นระบบของภาครัฐเป็นปัจจัยสาคัญในการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือ
รูปแบบการให้บริการ เพื่อช่วยให้บุคลากรด้าน IT ไทยมีวัตถุดิบในการเรียนรู้เรื่องปัญญา
ประเดิษฐ์ และ machine learning รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บโดยภาคราชการอยู่ในรูปแบบที่สามารถ
นามาใช้ร่วมกันได้
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บทที่ 18 ธุรกิจการให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
18.1 บทนา
กระแสโลกปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวในการดาเนินธุรกิจจึงจาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงให้ทันตามกระแสโลกด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการซื้อมาขายไปแบบเดิม จึงไม่อาจจะช่วยให้
เศรษฐกิจเติบโตได้เท่าที่ควร ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการดาเนินธุรกิจ
และในชีวิตประจาวันมากขึ้น หากประเทศไทยต้องการก้าวสู่ประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น จาเป็นต้องให้
ความสาคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประกอบธุรกิจด้ว ยการนาซอฟต์แวร์ต่างๆ มาช่วยในการดาเนินธุรกิจจะเป็นการยกระดับขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจได้ดีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดต้นทุนด้านการดาเนินงาน และยัง
ตอบโจทย์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคสังคมปัจจุบัน ดัง นั้น ธุรกิจการให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์จึงเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มจะเติบโตในอัตราที่สูงขึ้นในอนาคต การ์ทเนอร์ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดด้าน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดับ โลกประเมินว่า ในปี 2558 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์ระดับโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 320 พันล้านเหรียญสหรัฐ 155 โดยผู้ประกอบการที่มีรายได้และ
บทบาทสูงในอุตสาหกรรมนี้เป็นบริษัทในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี สวีเดน ญี่ปุ่น
เป็ น ต้ น ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมซอฟต์แ วร์ แ ละบริ การซอฟต์ แ วร์ ในประเทศไทยพบว่ า มี มู ล ค่ า การบริ โ ภค
ซอฟต์ แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ รวม 82,175 ล้ านบาท ในปี 2558 โดยเป็นมูลค่าซอฟต์แวร์ที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศเท่ากับ 32,944 ล้านบาท และเป็นมูลค่าด้านการผลิตเพื่อใช้ในประเทศและเพื่อส่งออกรวมทั้งสิ้น
52,561 ล้านบาท156
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ คณะผู้ วิ จั ย จะศึ ก ษาธุ ร กิ จ ซอฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ารซอฟต์ แ วร์ โดยมี เ นื้ อ หา
ประกอบด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและสภาพการแข่งขัน สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของ
คนไทย แนวโน้ มการประกอบธุร กิจของต่างชาติ การกากับดูแลธุรกิจซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ใน
ต่างประเทศ รวมทั้ง บทสรุปและข้อเสนอแนะ
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ที่ม า: สถาบั นวิ จั ย เพื่ อ การพัฒ นาประเทศไทย รายงานการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ง ทางการค้า แผนงานจั ด ท า
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ก ารค้ า
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารรวมกลุ่ ม ภาคี ธุ ร กิ จ เสนอต่ อ ส านั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า
กระทรวงพาณิชย์ สิงหาคม 2560
156
ที่มา: สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

18.2 ขอบเขตตลาด
ธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ตลาดซอฟต์ แวร์แ ละบริก ารซอฟต์ แวร์มีค่ อนข้า งหลากหลาย การวิเ คราะห์
โครงสร้างตลาดและสภาพการแข่งขันจาเป็นต้องกาหนดนิยมตลาดที่จะทาการศึกษาให้ชัดเจน ซึ่งการศึกษาใน
ครั้งนี้ คณะผู้ วิจัยกาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะรายได้ของบริษัทที่เกิดจากตลาดซอฟต์แวร์ และบริการ
ซอฟต์แวร์เท่านั้น โดยไม่รวมรายได้ของบริการที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ (software enabled service) เช่น
ธุรกิจ e-commerce อย่างเช่น อโกด้า ที่มีรายได้จากการรับจองโรงแรมและที่พักผ่านเว็บไซต์ของอโกด้า ซึ่ง
ไม่ใช่รายได้จากซอฟต์แวร์โดยตรง และธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ (software using business) เช่น กิจการที่ใช้
ซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนของผลกระทบที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์นั้น (ดูรูปที่
18.1 ประกอบ)
รูปที่ 18.1 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์

ที่ ม า: สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทสไทย โครงการส ารวจข้ อ มู ล ตลาดซอฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ารซอฟต์ แ วร์ ประจ าปี 2557
นาเสนอต่อ สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กันยายน 2558

นิยามของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์สาหรับการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ
ได้แก่
1) ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (packaged software) หมายถึง ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งาน
ทั่วไปหรืองานเฉพาะด้านที่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ (license fee) ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ที่ต้อง
มีการติดตั้งที่เครื่องผู้ใช้งาน และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่า นทางเว็ปไซต์ (web-baesd) โดยมีการติดตั้งซอฟต์แวร์
ไว้ที่เครื่องแม่ข่ายของบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (software as a services)
2) บริการซอฟต์แวร์ (software services) หมายถึง การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย
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 Custom software หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าว่าจ้างให้ออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้
เฉพาะกับงานที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งลูกค้าจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
 Software system integrator service หมายถึง การให้บริการบูรณาการรวมระบบใน
ส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เท่านั้น
 Software maintenance service หมายถึง การบริการดูแลบารุงรักษาซอฟต์แวร์
ตั้งแต่การจัดหา ติดตั้ง บารุงรักษา ปรับปรุง และอัพเกรดซอฟต์แวร์ให้ลูกค้า โดยมูลค่า
การบริการดังกล่าวไม่รวมค่าการใช้สิทธิซอฟต์แวร์
 Service and application hosting หมายถึง บริการให้เช่าใช้ service หรือ
application
 Software service outsourcing หมายถึง การรับจ้างให้บริการซอฟต์แวร์แก่หน่วยงาน
ภายนอก ทั้งในการบริหารจัดการและปฏิบัติการบางส่วนหรือทั้งหมดขององค์กร โดยมี
ระดับการบริการ ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาที่ตกลงกันไว้แน่นอน (service level
agreement)
 Software related training and education หมายถึง การบริการด้านฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของหน่วยฝึกอบรมขององค์กรที่มีการเปิดหลักสูตร
อย่ างต่อเนื่ อง แต่ไม่นับรวมการฝึ กอบรมในองค์กร (inhouse training) และการ
ฝึกอบรมในสถานศึกษา
 อื่นๆ
เนื่องจากผู้ประกอบการในธุรกิจซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ส่วนใหญ่จะดาเนินธุรกิจให้บริการใน
หลายกิจกรรม การจาแนกข้อมูลรายได้ของผู้ประกอบการเฉพาะที่เป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปและบริการซอฟต์แวร์จึงทาได้ยาก คณะผู้วิจัยจึงนาข้อมูลรายได้จากการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปและบริการซอฟต์แวร์ที่สถาบันวิ จัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้จากการสารวจภายใต้โครงการ
ส ารวจข้ อ มู ล ตลาดซอฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ารซอฟต์ แ วร์ ประจ าปี 2557 ซึ่ ง น าเสนอต่ อ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาในครั้งนี้
โครงการดั งกล่ า วด าเนิ น การส ารวจโดยใช้แ บบสอบถามการส ารวจตลาดซอฟต์ แวร์แ ละบริ การ
ซอฟต์แวร์ ประจาปี 2557 สาหรั บผู้ ประกอบการด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ โดยส่ว นหนึ่งของ
แบบสอบถามได้ร ะบุ ให้ผู้ ตอบแบบสอบถามจาแนกรายได้จากการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์สาเร็จรูปและ
บริการซอฟต์แวร์ไว้ด้วย การรวบรวมรายชื่อบริษัทที่จะทาการสารวจดาเนินการโดยรวบรวมจากการจัดหมวด
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ภายใต้ การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลซึ่ง
จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีจานวนรวมทั้งสิ้น 2,289 บริษัท และกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการทาง
สถิติในการเลือกหรือสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified sampling) ซึ่งกระจายตามขนาดรายได้ของสถาน
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ประกอบการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก) ผลการคานวณได้จานวนกลุ่มตัวอย่างรวม 364 ราย ซึ่งมี
ผู้ตอบกลับแบบสอบถามรวม 286 ราย (ดูตารางที่ 18.1)
ตารางที่ 18.1 จานวนกลุ่มตัวอย่างและการตอบกลับแบบสอบถามจาแนกตามระดับรายได้ของบริษัท
ระดับรายได้

จานวนบริษัท

รายได้รวม
(ล้านบาท)

มากกว่า 500

41

63,919

62.1

34

17

มากกว่า 100-500

83

16,694

16.2

39

15

มากกว่า 50-100

108

7,572

7.4

14

17

มากกว่า 10-50

474

10,536

10.5

52

73

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10

1,583

4,027

3.9

226

164

รวม

2,289

102,748

100

364

286

(ล้านบาท)

ส่วนแบ่งรายได้ จานวนตัวอย่าง
(ร้อยละ)
(แห่ง)

ผลตอบรับ
(แห่ง)

ที่ ม า: สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทสไทย โครงการส ารวจข้ อ มู ล ตลาดซอฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ารซอฟต์ แ วร์ ประจ าปี 2557
นาเสนอต่อ สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กันยายน 2558

การรวบรวมรายชื่อบริษัทจากการจัดหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์ภายใต้การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีจานวนรวมทั้งสิ้ น
2,289 บริษัทนั้นประกอบด้วยหมวดธุรกิจ 7 หมวดดังนี้
 TSIC58202 การจัดทาซอฟต์แวร์สาเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสาเร็จรูป)
 TSIC62012 กิจ กรรมการจัดทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้น
โปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)
 TSIC62022 กิจกรรมให้คาปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
 TSIC63111 กิจกรรมการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล
 TSIC47412 ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวิดีโอเกมและซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
 TSIC62023 กิจกรรมการจัดสิ่งอานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
 TSIC62090 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
คณะผู้ วิจั ย รวบรวมข้ อมูล ผลการศึกษาข้างต้นเพื่อนามาวิเคราะห์ โ ครงสร้างตลาดและสภาพการ
แข่งขันของตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในลาดับต่อไป
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18.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
18.3.1 โครงสร้างตลาด
จากผลการสารวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งปัจจุบันคือสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล พบว่า ธุรกิจซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปและบริการซอฟต์แวร์มีอัตราการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจาก 47,132 ล้าน
บาท ในปี 2556 เป็น 57,257 ล้านบาท ในปี 2560 และมีอัตราการเติบโตในปี 2559 ร้อยละ 4.4 และปี
2560 ร้อยละ 4.3 (ดูรูปที่ 18.2)
รูปที่ 18.2 มูลค่าตลาดธุรกิจซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2556-2560

ที่มา: สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โครงสร้างตลาดเชิงนิตินัย
หากพิจารณาโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์สาเร็จรูปและบริการซอฟต์แวร์ ที่
มีรายได้สูงสุด 20 อันดับแรกจากรายชื่อบริษัท 2,289 รายที่ปรากฎอยู่ใน TSIC 7 หมวดตามที่กล่าวมาแล้ว
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ประกอบกับการตรวจสอบว่าบริษัทเหล่ านั้นประกอบธุรกิจบริการซอฟต์แวร์เป็นหลักหรือไม่ 157พบว่า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่ง จานวน 17 ราย ในขณะที่
ผู้ประกอบการต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในสัดส่วนที่ไม่เกินกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ ยกเว้นนิติบุคคล
ต่างด้าวที่มีการใช้สิทธิผ่านช่องทางต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จานวน
3 ราย ได้แก่
(1) บริษัท รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) โดยใช้สิ ทธิภายใต้มาตรา 12 และได้รับสิ ทธิจาก
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนในการลงทุนประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์
(2) บริษัท เบรด ไอที (ประเทศไทย) จากัด โดยใช้สิทธิภายใต้มาตรา 12 และได้รับสิทธิจากนโยบาย
การส่งเสริมการลงทุนในการลงทุนประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์
(3) บริษัท ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด โดยใช้สิทธิภายใต้มาตรา 11 ผ่าน
สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้แล้ว การตรวจสอบฐานข้อมูล การใช้สิทธิผ่ านช่องทางต่างๆ ของผู้ประกอบการในธุรกิจ
ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ทั้งหมด ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งรวมผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ประกอบการที่มีรายได้สูงสุด 20 ราย พบว่า
ตั้งแต่ปี 2543-2560 มีบริษัทที่ใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 160 ราย ประกอบด้วย การใช้สิทธิภายใต้มาตรา 11 จานวน
11 ราย การใช้สิทธิภายใต้มาตรา 12 จานวน 146 ราย และการใช้สิทธิภายใต้มาตรา 17 จานวน 3 ราย ซึ่ง
สะท้อนว่ามีผู้ประกอบการที่เข้ามาประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทยค่อนข้างมากแล้ว
โครงสร้างตลาดเชิงพฤตินัย
การศึกษาโครงสร้างของผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล 17 ราย พบว่าไม่มีบริษัทใดที่มีกรรมการที่เป็น
คนต่างชาติมากกว่ากรรมการที่มีสัญชาติไทยและไม่มีบริษัทไทยใดที่มีกรรมการที่มีอานาจลงลายมือชื่อเป็นคน
ต่างชาติแต่เพียงผู้เดียว หากแต่บางบริษัทมีกรรมการต่างชาติที่เป็นส่วนน้อย และกาหนดให้
 กรรมการรายใดก็ได้ 1 คนลงลายมือชื่อ เช่น บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จากัด
 กรรมการรายใดก็ได้ ส องคนร่ว มกันลงลายมื อ ชื่ อ เช่น ในกรณีของ บริษัท เอคเซนเจอร์
โซลูชั่นส์ จากัด
 กรรมการไทย 1 คนและต่างขาติ 1 คนลงลายมือชื่อ ร่วมกัน เช่น บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย
(ประเทศไทย) จากัด
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บริษัทที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์สาเร็จรูปและบริการซอฟต์แวร์ สูงสุด 20 อันดับแรก เป็นการพิจารณาเฉพาะรายได้จากการ
ประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์สาเร็จรูปและบริการซอฟต์แวร์ของแต่ละบริษัท โดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปและบริการซอฟต์แวร์ สูงสุด 20 อันดับแรกมาทาการศึกษา
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การวิเคราะห์โครงสร้างและอานาจของกรรมการยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่ามีผู้ประกอบการไทยรายใด
เป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤตินัย อย่างไรก็ดี การตรวจสอบลักษณะของการถือหุ้นในหลายลาดับชั้นพบว่า จาก
17 รายมี 1 ราย ที่ ค นต่ า งด้ า วมี ก ารถื อ หุ้ น เชิ ง ซ้ อ น ได้ แ ก่ บริ ษั ท เอคเซนเชอร์ โ ซลู ชั่ น ส์ จ ากั ด โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษัท เอคเซนเชอร์โซลูชั่นส์ จากัด ถือหุ้นโดยบริษัท เอคเซนเชอร์ จากัด ร้อยละ 51 ซึ่งเป็นบริษัท
สัญชาติไทย บริษัท เอคเซนเชอร์ โฮลดิ้งส์ บี.วี. จากเนเธอร์แลนด์ ร้ อยละ 48.99 และนาย ชุน ฮอน แอนดี้ ซี
สัญชาติจีน ร้อยละ 0.0001 ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เอคเซนเชอร์โซลูชั่นส์ จากัด ด้วย โดยบริษัท เอคเซน
เชอร์ จากัด ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยรวมร้อยละ 51 และบริษัท เอคเซนเชอร์ โฮลดิ้งส์ บี.วี. จาก
เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 48.99 จึงถือได้ว่าบริษัท เอคเซนเชอร์โซลูชั่นส์ จากัด มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัท เอค
เซนเชอร์ โฮลดิ้งส์ บี.วี. จากเนเธอร์แลนด์เกินกึ่งหนึ่ง อีกทั้งยังมีกรรมการต่างชาติซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมี
อานาจตัดสินใจในบริษัทด้วย (ดูรูปที่ 18.3)
รูปที่ 18.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เอคเซนเชอร์โซลูชั่นส์ จากัด

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

กล่าวโดยสรุป ตลาดบริการธุรกิจซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ เป็นตลาดที่บริษัทต่างชาติมีบทบาท
ค่อนข้างน้อย จากการศึกษาพบว่ามีผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลต่างชาติ 3 รายและผู้ประกอบการที่เป็น
ต่ า งชาติ จ ากการถื อ หุ้ น เชิ ง ซ้ อ น 1 ราย หากจ าแนกโครงสร้ า งตลาดทั้ ง ในเชิ ง นิ ติ นั ย และพฤติ นั ย จาก
ผู้ประกอบการทั้ง 20 รายที่ทาการศึกษาพบว่า สัดส่วนตลาดของผู้ประกอบการต่างชาติโดยนิตินัยเท่ากับร้อย
ละ 5.46 และสัดส่วนตลาดของผู้ประกอบการต่างชาติโดยพฤตินัยเท่ากับร้อยละ 3.29 (ดูรูปที่ 18.4 )
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รูปที่ 18.4 โครงสร้างตลาดจาแนกตามสัญชาติผู้ถือหุ้นเชิงนิตินัยและพฤตินัย

ต่างชาติโดยพฤติ
นัย
36%
ผู้ประกอบการ
ไทย
64%

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 18.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในธุรกิจซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ 20 อันดับแรก
บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
(สัดส่วน%)

สัญชาติของ
บริษัททางพฤติ
นัย

สัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อ
กรรมการทั้งหมด

บริ ษั ท รอยเตอร์ ซอฟต์ แ วร์ อังกฤษ 99.99
(ประเทศไทย) จากัด
ลักเซมเบิร์ก 0.001

ธอมสั น รอยเตอร์ กรุ๊ ป โอ อังกฤษ
เวอร์ ชี ส์ โฮลดิ้ ง ส์ ยู เ ค ลิ มิ
เต็ด 99.99

1:3

บริษัท เอคเซนเชอร์โซลูชั่นส์ ไทย 51
จากัด
ดัช 48.99

บริษัท เอคเซนเชอร์ จากั ด ดัช โดยการถือหุ้น 1:3
51 (ไทย 51 ดัช 48.99)
หลายชั้น

อานาจกรรมการ

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อร่ว มกัน และ ประทับ ตรา
สาคัญของบริษัท

บริ ษั ท เมโทรซิ ส เต็ ม ส์ ค อร์ รายใหญ่ 22 อันดับ บริ ษั ท เมโทรแวลู ค รี เ อชั่ น ไทย
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
แรก
จากัด 24.5 (ไทย 100)
ไทย 84.5

0:9

นายสรรพิ ชญ์ เศรษฐพรพงศ์ หรือ นายธวิ ช จารุ วจนะ
หรือ นายณรงค์ จารุวจนะ หรือ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
กรรมการสองในสี่ ค นนี้ ล งลายมื อ ชื่ อ ร่ ว ม กั น และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

บริ ษั ท โกซอฟท์ (ประเทศ ไทย 100
ไทย) จากัด

บริ ษั ท ซี พี ออลล์ จ ากั ด ไทย
(มหาชน) 99.99 (ไทย 47
อังกฤษ 14 อเมริกัน 5)

0:8

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล หรือ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวร
กุล หรือนายโกษา พงศ์สุพัฒน์ หรือ นางสมศรี พุทธธรรม
วงศ์ หรือ นายวิวัฒน์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา หรือ นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
หรื อ นายชาญยุ ท ธ ทศบวร รวมเป็ น สองคนและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

บริ ษั ท ที . เอ็ น .อิ น ฟอร์ เ มชั่ น ไทย 100
ซิสเท็มส์ จากัด

บ ริ ษั ท ไ ทย ส งวนวา นิ ช ไทย
2489 จากัด (ไทย 100)

0:4

นายวิกรม ชัยสินธพ หรือนางศรีประภา ชัยสินธพ ลง
ลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท
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บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
(สัดส่วน%)

สัญชาติของ
บริษัททางพฤติ
นัย

สัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อ
กรรมการทั้งหมด

อานาจกรรมการ

บริ ษั ท พี ที ที ดิ จิ ทั ล โซลู ชั่ น ไทย 100
จากัด

บริ ษัท พี ทีที โกลบอล เคมิ ไทย
คอล จากัด (มหาชน) 40
(ไทย 66.9 อังกฤษ 6.8)

0:7

นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลง
ลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท

บริ ษั ท ดี เ อสที เวิ ล ด์ ว ายด์ อเมริกัน 100
เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด

ดี เ อสที เทคโนโลยี อิ้ ง ค์ อเมริกัน
99.99

3:4

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับ ตรา
สาคัญของบริษัท

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด

ไทย 100

นาย ณั ฐ พล เอื้ อ วั ฒ นสกุ ล ไทย
22.6 บริ ษั ท คอนโทรล
ดาต้า (ประเทศไทย) จากัด
20 (ไทย 100)

0:6

นางสุภาวดี พันธุมวนิช นางสาวเนตรชนก ทังสุพานิช นาง
มนนิกา วงศ์สงวน นายประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล นาย
พิทยา กิจติวรานนท์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทั บ ตราส าคั ญ ของบริ ษั ท หรื อ นางสุ ภ าวดี
พันธุ มวนิช นางสาวเนตรชนก ทังสุพ านิ ช นายนาถ ลิ่ ว
เจริญ นายประภัสสร์ เอื้อวัฒนสกุล นายพิทยา กิจติวรา
นนท์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วม และประทับตรา
สาคัญของบริษัท

บ ริ ษั ท ด า ต้ า วั น เ อ เ ชี ย ไทย 100
(ประเทศไทย) จากัด

บริ ษั ท เอสวี โ อเอ จ ากั ด ไทย
(มหาชน) 99.99 (ไทย 44
ฝรั่งเศส 8.8)

1:4

นายเธียรชัย ศรีวิจิตร และ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ
นายเธียรชัย ศรีวิจิตร หรือ นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง ลง
ลายมือชื่อร่วมกับ นายอดิศร แก้วบูชา หรือ นายกฤช กุล
ทรัพย์ไพศาล และประทับตราสาคัญของบริษัท

บริ ษั ท ฟรี วิ ล ล์ โ ซ ลู ชั่ นส์ ไทย 100

บริษัท เอเชีย ฟรีวิลล์ จากัด ไทย

0:8

นายศุภชัย เจียรวนนท์ และ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
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บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
(สัดส่วน%)

สัญชาติของ
บริษัททางพฤติ
นัย

สัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อ
กรรมการทั้งหมด

อานาจกรรมการ

จากัด

59.4 (ไทย 100)

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ
นายศุภชัย เจียรวนนท์ หรือ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั บ นายประเสริ ฐ จารุ พ นิ ช หรื อ
นางสาวนฤมล ธเนศสุนทร หรือนายทรงธรรม เพียรพัฒนา
วิ ท ย์ หรื อ นายวี ร ะ วี ร ะกุ ล รวมเป็ น สองคนและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

บริ ษั ท ทิ ส โก้ อิ น ฟอร์ เ มชั่ น ไทย 100
เทคโนโลยี จากัด

บริ ษั ท ทิ ส โก้ ไ ฟแนนเชี ย ไทย
ลกรุ๊ ป จ ากั ด (มห าชน)
99.99 (ไทย 33.9 อังกฤษ
16.9 สิงคโปร์ 13.5)

0:6

นายชาตรี จันทรงาม หรือนายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ คนใดคน
หนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนางยุถิกา สนธยานาวิน หรือ
นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์ หรือนางสาววราภรณ์ ตั้ง
มนัส หรือนายมนตรี สิริปาณสาร รวมเป็นสองคน และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

บริ ษั ท เอ็ ม เอฟ อี ซี จ ากั ด ไทย 30.4
(มหาชน)
ญี่ปุ่น 20

Tis Inc.Tis Inc. 20

ไทย

1:9

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร, นายธนกร ชาลี ,นายศิริศักดิ์ ถิร
วัฒนางกูร สองในสามคนนี้ล งลายมื อชื่ อร่ วมกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

บ ริ ษั ท โ ป ร เ ฟ ส ชั่ น นั ล ไทย 100
คอมพิวเตอร์ จากัด

บริ ษั ท ล็ อ กซบิ ท จ ากั ด ไทย
(มหาชน) 99.99 (ไทย
99.99)

0:5

นางวนิดา วิริยะธรางกูร หรือ นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์
หรือ นางสาวกมลธร มาละวิชัย สองในสามคนนี้ ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท

บริ ษั ท ซี . เอส.ไอ. (ประเทศ ไทย 91
ไทย) จากัด
ญี่ปุ่น 9

บริ ษั ท ซี . เอส.ไอ. อิ น เตอร์ ไทย
โฮลดิ้งส์ จากัด 73 (ไทย 66

1:3

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของ
บริษัท
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บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
(สัดส่วน%)

สัญชาติของ
บริษัททางพฤติ
นัย

สัดส่วนกรรมการ
ต่างชาติต่อ
กรรมการทั้งหมด

อานาจกรรมการ

ญี่ปุ่น 33)
บริษัท ยิบอินซอย จากัด

ไทย 91
อังกฤษ 3.7
สวิซ 2.2
บริ ษั ท วิ น ท์ค อม เทคโนโลยี ไทย 74.4
จากัด (มหาชน)

นาง เยาวดี ยิ บ อิ น ซอย ไทย
10.68

0:7

กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

บริ ษั ท วี เ น็ ท แคปปิ ท อล ไทย
จากัด 73.3 (ไทย 100)

0:7

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ นางทรงศรี
ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท

บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์ ไทย 100
เนชั่นแนล จากัด

นาย ราเมศวร์ ศิ ล ปพรหม ไทย
59.6

0:3

นางสาวณัฏฐ์ ศิลปพรหม ลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สาคัญของบริษัท

บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จากัด

นางสาว ปาริ ชาติ เนินทอง ไทย
21.79

1:5

กรรมการหนึ่งคน ลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของ
บริษัท

บริ ษั ท เบรด ไอที (ประเทศ ฝรั่งเศส 100
ไทย) จากัด

คอมปานี ฟิ น องซิแ อร์ เดอ ฝรั่งเศส
ลา เบรด เอส.เอ. 91

8:8

นางซิมอน เดอ โอลิเวียร่า หรือ นายลอรองต์ ฌอง อองรี
เปโรต์ หรือ นายนิโกลาส์ ดาเมียง เฟอนาร์ ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสาคัญของบริษัท

บริ ษั ท ซอฟต์ ส แควร์ 1999 ไทย 100
จากัด

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด ไทย
(มหาชน) 99.99 (ไทย 30.4
ญี่ปุ่น 20)

0:3

นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล นางสาวฐิติพร แซ่โง้ว นางสาว
รัตนสุดา สามารถ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท

ไทย 71.57
อังกฤษ 28.42

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
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18.3.2 สภาพการแข่งขัน
หากพิจารณาสภาพการแข่งขันโดยจาแนกตามระดับรายได้ของบริษัทตามที่แสดงในตารางที่ 18.1
พบว่า กลุ่มบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 500 ล้ านบาท ซึ่งมีจานวน 41 ราย มีส่วนแบ่งรายได้สูงถึงร้อยละ 62
รองลงมาคือกลุ่มบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 100-500 ล้านบาท ซึ่งมีจานวน 83 ราย มีส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ
16.2 ในขณะที่บริษัทที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท มีส่วนแบ่งรายได้รวมเพียงร้อยละ 3.9 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า รายได้ของธุรกิจซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์เกิดการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้
มากกว่า 500 ล้านบาทค่อนข้างมาก
การคานวณรายได้จากการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์สาเร็จรูปและบริการซอฟต์แวร์ตามรายละเอียด
ของโครงการการสารวจตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ที่กล่าวไว้ข้างต้น พบว่า สัดส่วนรายได้ค่อนข้าง
กระจายตัวในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทที่มีส่วนแบ่งรายได้จากการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
และบริ ก ารซอฟต์ แวร์ มากที่สุ ด ได้ แก่ บริ ษั ท รอยเตอร์ ซอฟต์แ วร์ (ประเทศไทย) จ ากั ด ร้ อ ยละ 3.33
รองลงมา ได้แก่ บริษัท เอคเซนเชอร์โซลูชั่นส์ จากัด บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และ
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 3.29 ร้อยละ 3.03 และร้อยละ 2.88 ตามลาดับ ซึ่ง
ส่วนแบ่งรายได้จากการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์สาเร็จรูปและบริการซอฟต์แวร์ของบริษั ทที่มีรายได้สูงสุด 20
อันดับแรก รวมกันคิดเป็นเพียงร้อยละ 29.23 เท่านั้น และบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับแรกนี้เป็นบริษัทที่
ตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการสารวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจาปี 2557 ทั้งสิ้น
(ดูรูปที่ 18.5)
รูปที่ 18.5 ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการจาแนกตามรายได้จากการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
และบริการซอฟต์แวร์

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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บริษัท

รายได้จากการประกอบธุรกิจ
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปและบริการ
ซอฟต์แวร์ (ล้านบาท)

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

บริษัท รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จากัด

1,568.27

3.33

บริษัท เอคเซนเชอร์โซลูชั่นส์ จากัด

1,550.58

3.29

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

1,429.03

3.03

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด

1,355.68

2.88

บริษัท ที.เอ็น.อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จากัด

1,218.76

2.59

บริษัท พีทีที ดิจิทัล โซลูชั่น จากัด

1,185.30

2.52

บริษัท ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด

829.55

1.76

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จากัด

710.29

1.51

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด

580.41

1.23

บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จากัด

486.79

1.03

บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จากัด

423.97

0.90

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จากัด (มหาชน)

410.25

0.87

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จากัด

389.09

0.83

บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จากัด

330.77

0.70

บริษัท ยิบอินซอย จากัด

302.18

0.64

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

271.45

0.58

บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

203.15

0.43

บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จากัด

184.70

0.39

บริษัท เบรด ไอที (ประเทศไทย) จากัด

176.56

0.37

บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จากัด

168.51

0.36

แม้ตัวเลขส่วนแบ่งรายได้ของผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดจะไม่มากนัก แต่ตามความเป็นจริงแล้ว
ผู้ประกอบการแต่ละรายมิได้อยู่ในตลาดเดียวกัน และมิได้แข่งขันกันโดยตรง บริษัท รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์
(ประเทศไทย) จากัด มีรายได้สูงเป็นอันดับหนึ่ง หากแต่ลักษณะของธุรกิจมิได้มุ่งเป้าลูกค้าในประเทศไทยแต่
อย่างใด เนื่องจากเป็นศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ (software development center) ให้แก่ลูกค้าของ บริษัท
ทอมสัน รอยเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติด้านการเงินซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลก ในขณะที่บริษัท แอคเซนเซอร์
โซลูชั่นส์ จากัด บริษัทในกลุ่ม Accenture ซึ่งกาเนิดมาจากบริษัทที่ให้บริการที่ปรึ กษาด้านการบริหารจัดการ
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และวางกลยุทธ์องค์กร มีตลาดลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศทั้งที่เป็นบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ
ไม่กี่ราย หากแต่ให้บริการแบบครบวงจรในการเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบสารสนเทศ
ตลอดจน ด้านการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่ น บล็อคเชน ปัญญาประดิษฐ์ และ การวิเคราะห์บิ๊กเดต้า
เป็นต้น ส่วนบริษัทที่มีรายได้สูงเป็นลาดับที่สาม คือ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) นั้น
เป็นบริษัทที่เน้นบริการ System Integrator ที่มีรายได้หลักจากการจาหน่ายซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่นาเข้ า
มาจากต่างประเทศ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า ธุรกิจนี้มี margin น้อยหากแต่บริษัทดังกล่าวมีลูกค้าจานวนมากทา
ให้มีรายได้สูง สุดท้าย บริษัท โก ซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม ซี พี ที่ให้บริการ
ระบบการบริหารจัดการสาขาร้านสะดวกซื้อเซเว่นอิเลเว่นที่มีกว่าหมื่นรายทั่วประเทศเป็นหลัก เช่น ระบบการ
บริหารสินค้าคงคลัง ระบบการสั่งซื้อและส่งสินค้าให้แก่สาขา เป็นต้น
กล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดแต่ละรายต่างมีตลาดลูกค้าที่เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็น
ลูกค้าในต่างประเทศหรือ ในประเทศ ลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้า ขนาดกลาง หรือลูกค้าที่เป็นรัฐหรือเอกชน
รวมทั้งลั กษณะของบริการก็หลากหลาย บางรายเน้นบริการเขียนโปรแกรมให้ ลู กค้า บางรายเน้นการให้
คาแนะนาแก่ลูกค้าแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมการให้คาปรึกษาในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
การออกแบบ ติดตั้ง และบารุงรักษาระบบสารสนเทศ ตลอดจนการวิเคราะห์ตลาด เป็นต้น และบางรายยัง
เน้นบริการซื้อมาขายไปที่มีมาร์จิ้นไม่สูงนักแต่สามารถสร้างรายได้จากปริมาณลูกค้า เป็นต้น

18.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
18.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจ ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ (1)
ผู้พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ของไทย (2) ผู้ประกอบการที่เน้นการให้บริการบูรณาการระบบ (System
Integrator) และ (3) บริษัทลูกของบริษัทซอฟต์แวร์ต่างประเทศที่เปิดสานักงานในประเทศไทย โดยลักษณะ
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มสรุปได้ดังนี้158
1) ผู้ประกอบการที่พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ (software house) ของไทย เน้นรับจ้างเขียน
โปรแกรมตามระบบงานของลูกค้า มีรายได้จากค่าจ้าง ตามจานวนบุคลากรและระยะเวลา (manmonth) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานให้ลูกค้า สาหรับบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์สาเร็จรูปเป็ นงาน
ที่มีทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาเป็ น ของตนเองออกจาหน่าย เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์ระบบ
ทะเบียน จะมีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (software license fee) ปัจจุบันผู้ประกอบการใน
กลุ่มนี้บางราย เริ่มเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ จากเดิมที่มีรายได้จากการรับจ้างพัฒนา
158

ที่มา: สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทสไทย โครงการสารวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจาปี 2557
นาเสนอต่อ สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กันยายน 2558
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ซอฟต์แวร์ และรายได้จากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ตามที่กล่าวมาแล้ว มาเป็นการให้บริการซอฟต์แวร์
(Software as a Service หรือ SaaS) ผ่านระบบคลาวด์ร่วมด้วย และมีรูปแบบการหารายได้
(business model) แบบใหม่ๆ เช่น ไม่คิดค่าบริการใช้ซอฟต์แวร์ แต่มีรายได้จากการโฆษณาใน
เว็บ ไซต์ และบริ การเสริ มอื่น ๆ ผ่ านทางธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ตัว อย่างเช่น Builk ผู้ ให้ บริการ
ซอฟต์แวร์สาหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือ Ookbee ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หนังสือและนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สานักพิมพ์ใช้ฟรีโดยคิดส่วนแบ่งรายได้จากค่าสมาชิกผู้ใช้บริการ e-book และ
e-magazine ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ เป็นต้น
2) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรในห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมตั้งแต่การเป็นที่
ปรึกษาออกแบบระบบ การจัดหาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย การติดตั้งและทดสอบ
ระบบ ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีตั้งแต่ รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่ แบ่งตลาดกันตามมูลค่าโครงการ
โดยผู้ประกอบการรายใหญ่มีเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท
ขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมูลค่าสูง เช่นในกรณีของ บริษัท แอคเซนเซอร์
โซลูชั่นส์ จากัด เป็นต้น
3) บริษัทลูกของบริษัทซอฟต์แวร์ต่างประเทศที่เปิดสานักงานในประเทศไทย โดยทาหน้าที่เป็น ผู้
ให้บริการในสานักงานต่างประเทศ (Offshoring service provider) ทากิจกรรมย่อยของขั้นตอน
ด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การพัฒนาหน้าจอเพื่อ
ติดต่อผู้ใช้งาน การสนับสนุนผู้ใช้งาน (user support) เป็นต้น กิจกรรมทั้งหมดทาตามที่บริษัทแม่
ในต่างประเทศกาหนดมาให้ ตัวอย่างเช่น บริษัท ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
จากัด พัฒนาโปรแกรมด้านการบริหารกองทุน (mutual fund) ให้แก่บริษัทแม่ในสหรัฐอเมริกา
ส่วนบริษัท เบรด ไอที (ประเทศไทย) จากัด ให้บริการสนับสนุนงาน IT แก่สาขาของ BRED
Banque Populaire ประเทศฝรั่งเศส ที่ตั้งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค
เป็นต้น สาหรับบริษัทต่างประเทศที่ตั้งสานักงานในประเทศไทยโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานใน
การวิจัย พัฒนา และบ ารุงรั กษา รวมถึง เป็นที่ตั้งของเซอร์ฟเวอร์สาหรับให้ บริการซอฟต์แวร์
Eikon Financial Analysis คือ บริษัท รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จากัด
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ให้การส่งเสริมกิจ การด้านซอฟต์แวร์ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ Enterprise software, Digital content และ Embedded software ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา โดย
กาหนดให้
 มูลค่าการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
 ได้รับการยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักรและยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ในทุกเขต
ที่ตั้ง โดยไม่กาหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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 ต้องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามที่สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
กาหนด หรือให้ความเห็นชอบ
 กรณีโ ครงการที่ล งทุนตั้งแต่ 10 ล้ านบาทขึ้นไป (ไม่รวมที่ดินและเงิ นทุนหมุนเวียน) ต้อง
ดาเนินการให้ได้ใบรับรองมาตรฐานจากสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
หรือใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน Capability Maturity Model (CMM) หรือมาตรฐานสากล
ที่เทียบเท่า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 มีการปรับนโยบายใหม่สาหรับคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่ยื่นตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2558 โดยจะไม่มีเงื่อนไขเรื่องมูลค่าการลงทุน แต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี รวมทั้งต้องจ้างบุคลากรใหม่เพิ่มเติมด้วย159
18.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยที่สาคัญในการผลิตและบริการของธุรกิจซอฟต์แวร์คือ บุคลากร ผู้ประกอบการไทยที่มีบุคลากร
ด้านซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพทั้งการคิดค้นโปรแกรมและการให้บริการจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีข้อได้เปรียบใน
การแข่งขั น ในตลาดได้ ซึ่งในปั จ จุ บั น บุ คลากรด้านซอฟต์ แวร์ของไทยมีความสามารถทางเทคนิคในการ
ออกแบบ หรื อพัฒ นาระบบเทีย บเท่าในระดับสากลได้ นอกจากนี้ ผู้ ประกอบการไทยสามารถปรับตัว ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้รวดเร็วพอสมควร เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์สาเร็ จรูปขึ้นมา
เพื่อให้บริการในระบบคลาวด์ (cloud computing) แทนการจาหน่ายซอฟต์แวร์โดยมีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์
เพียงอย่างเดียว อีกทั้งผู้ประกอบการไทยมีความเข้าใจความต้องการและข้อจากัดของลูกค้าคนไทย และมี
รูปแบบการคิดค่าบริการซอฟต์แวร์ที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติได้
อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพในทุกสาขาของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์เป็นอุปสรรคที่สาคัญที่ทาให้ผู้ประกอบการไม่ส ามารถขยายกิจการได้แม้ว่าตลาดมีความต้องการ
สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมนี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม ซึ่งผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบผู้ประกอบการ
ต่างชาติห ากแข่งขัน กัน ด้านค่าตอบแทนที่บริษัทต่างชาติส ามารถให้ ค่าตอบแทนบุคลากรที่สู งกว่า ทาให้
สามารถดึงดูดผู้จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสูงได้ดีกว่าบริษัท
คนไทย โดยเฉพาะบริษัท SME ที่นอกจากจะมีปัญหาด้านแหล่งเงินทุนที่อาจทาให้ไม่สามารถขยายกิจการให้
รับงานโครงการขนาดใหญ่ขึ้นแล้ว ยังอาจประสบปัญหาไม่สามารถจ้างบุคลากรคุณภาพสูงซึ่งมีอัตราค่าจ้างที่
แพงได้
นอกจากนี้ การที่ป ระเทศไทยมีอัตราภาษีเงิ นได้บุค คลธรรมดาที่สู งกว่าประเทศเพื่อนบ้ าน อาทิ
สิงคโปร์ อาจทาให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติไม่อยากเข้ามาทางานเพื่อเสียภาษีในอัตราที่สูง หรืออาจทาให้บริษัท
ต่างชาติไม่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากอาจต้องจ่ายชดเชยส่ วนต่างภาษีที่สูงกว่าให้กับ
159

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วารสารส่งเสริมการลงทุน ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558.
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ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติด้วย อีกทั้งการจ้างแรงงานทักษะสูงเข้ามาทางานในประเทศยังมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดใน
การพิจารณาออกใบอนุญาตทางาน ซึ่งกาหนดสัดส่วนจานวนแรงงานไทยต่อแรงงานต่างชาติไว้ รวมทั้งใช้
มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาแรงงานทักษะสูงและแรงงานไร้ทักษะจากต่างประเทศ
18.4.3 ศักยภาพของคนไทย
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตเร็ วมาก ทาให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในตลาดพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่พัฒนาและ
ให้ บริ การซอฟต์แวร์ ร ายใหญ่มักจะให้บ ริการลู กค้าระดับบนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะใช้บริการอย่างต่อเนื่องหลายปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นการ
นาเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการออกแบบและคิดค้นผลิตภัณฑ์เองโดยคนไทยเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ ผู้
ให้ บ ริ การในลั กษณะเป็ นที่ป รึ กษาด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศแบบครบวงจรมักจะให้ บริการวางระบบ ให้
คาปรึกษา ติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ และให้บริการอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าขนาดใหญ่
โดยบริ ษัทอาจไม่ได้เขียนโปรแกรมเอง เพียงแต่นาเสนอโปรแกรมที่เหมาะสมให้ลูกค้า โดยลูกค้าต้องเป็น
ผู้ดาเนิน การจั ดซื้อโปรแกรมจากผู้ ผ ลิตเอง การที่ผู้ ประกอบการไทยมีบทบาทในการคิ ดค้นและออกแบบ
โปรแกรมได้ค่อนข้างน้อยนั้น สาเหตุหนึ่งนอกจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะในตลาดแล้ว ยังเกิดจากการ
ที่ทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนไทยบางแห่งไม่ให้ความเชื่อถือต่อซอฟต์แวร์ไทยและผู้ประกอบการไทย
หากพิจ ารณามูล ค่าตลาดซอฟต์แวร์ของไทยในภาพรวมในปี 2558 พบว่ า มูลค่าผลิ ตรวมเท่ากับ
52,561 ล้านบาท ประกอบด้วยการผลิตเพื่อใช้ในประเทศ 49,231 ล้านบาท และการส่งออก 3,330 ล้านบาท
ในขณะที่มูลค่าบริโภครวมเท่ากับ 82,175 ล้านบาท ประกอบด้วย การบริโภคในประเทศ 49,231 ล้านบาท
และการนาเข้า 32,944 ล้านบาท ส่วนการพัฒนาเพื่อใช้ในองค์กร (in house) มีมูลค่า 14,903 ล้านบาท ซึ่ง
จะเห็ น ได้ว่า ประเทศไทยมีมูล ค่าการบริ โ ภคมากกว่ าการผลิ ตกว่าเท่าตัว ซึ่งจ าเป็นต้องมีการนาเข้าจาก
ต่างประเทศเกือบกึ่งหนึ่งของการบริโภคในประเทศทั้งหมด อนึ่ง ผู้ประกอบการภายในประเทศมีการส่งออก
ซอฟต์แวร์ไปต่างประเทศซึ่งถึ งแม้จะมีมูลค่าน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดรวมในประเทศ แต่แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่ควรได้รับการสนับสนุนมากขึ้น

18.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
ตลาดบริการธุรกิจซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ เป็นตลาดที่บริษัทต่างชาติมีข้อได้เปรียบบริษัทไทย
เนื่องจากมีเทคโนโลยีและทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์สูงกว่า โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น บล็อคเชน
ปัญญาประเดิษฐ์ และการวิเคราะห์ big data เป็นต้น หากแต่ข้อจากัดของบริษัทซอฟต์แวร์ต่างชาติคือการ
เข้าถึงตลาดของภาครัฐซึ่งยังมีข้อจากัดเกี่ยวกับสัญชาติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมประมูลโครงการไอทีของภาครัฐ
ที่ต้องเป็นนิติบุคคลไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทซอฟต์แวร์ที่เป็นบริษัทลูกของบริษัทข้ามชาติจะหลีกเลี่ยง
การเป็ นนิ ติบุ คคลต่างด้าว ยกเว้นจะเป็น ผู้ประกอบการที่ไม่ได้มุ่งตลาดของภาครัฐ เช่น บริษัท รอยเตอร์
ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จากัด ที่ให้บริการแก่ลูกค้าในต่างประเทศ เช่นเดียวกับ บริษัท ดีเอสที เวลด์วายด์
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เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัดที่จัดตั้งศูนย์ในการให้คาปรึกษาด้านไอทีและโปรแกรมแก่ลูกค้าทางด้านการเงิน
และการลงทุนทั่วโลก ตลอดจน บริษัท เบรด ไอที (ประเทศไทย) จากัด ให้บริการสนับสนุนงาน IT แก่สาขา
ของ BRED Banque Populaire ประเทศฝรั่งเศสที่ประกอบธุรกิจในย่านเอเซียตะวันออกตามที่ได้กล่าว
มาแล้วก่อนหน้านี้
ในอนาคต เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์จะพัฒ นาการไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ การนา
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทาซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการทาการตลาด การกากับ
ควบคุมระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนในการให้บริการลูกค้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต่างชาติมี
ความสนใจเข้ามาดาเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเนื่องจากมีถิ่นที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ งมีขนาดของตลาดภายในประเทศเป็นที่สองรองจากอินโดนีเซียในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้
การเปิ ดเสรีในธุร กิจ นี้ เป็ น ผลดีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัลตามนโยบายภาครัฐ และทาให้
ผู้ประกอบการไทยได้รับบริการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างชาติมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท
ซอฟต์แวร์ไทยส่วนมากมีประสบการณ์ในการทางานกับบริษัทไอทีต่างชาติ นอกจากนี้แล้ว การเปิดให้บริษัท
ต่างชาติถือหุ้นได้โดยไม่จากัดสัดส่วนอาจช่วยลดปัญหาการถ่ายโอนกาไรออกนอกประเทศอีกด้วย เนื่องจาก
ข้อจากัดสัดส่วนการถือหุ้ น 49-51 ทาให้ ผู้ลงทุนต่ างชาติไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเต็มร้อย
หากแต่ต้องแบ่งให้แก่ผู้ร่วมทุนไทยหรือนอมินีแล้วแต่กรณี ทาให้บางรายเลือกที่จะถ่ายโอนกาไรออกไปยัง
บริษัทแม่ในต่างประเทศโดยวิธีการต่างๆ ในกรณีของบริษัทด้านไอทีการถ่ายโอนสามารถดาเนินการได้อย่าง
ง่ายดายในรูปแบบของค่าลิขสิทธิ์จากการซื้อซอฟต์แวร์จากบริษัทแม่ในต่างประเทศ พฤติกรรมดังกล่าวส่งผล
ให้รัฐสูญเสียรายได้นิติบุคคลที่พึงจัดเก็บได้จากบริษัทเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้บริษัทซอฟต์แวร์ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นโดยการ
ยกเลิกเพดานการถือหุ้นของคนต่างด้า วอาจไม่ส่งผลให้มีการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากปัญหาดังต่อไปนี้ (1) การ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพในทุกสาขาของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ทาให้ต้นทุนสูง (2)
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านทาให้บริษัทต่างชาติเลือกที่จะตั้งศูนย์การพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ในประเทศที่มีอัตราภาษีรายได้บุคคลธรรมดาต่าเพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายเงินเดือนโปรแกรมเมอร์สูง (3)
หลักเกณฑ์ที่เข้มงวดและความยุ่งยากในการพิจารณาออกใบอนุญาตทางานให้กับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูง
ทาให้ต้นทุนบุคลากรของบริษัทไทยสูงขึ้น

18.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
การประกอบธุ ร กิ จ ซอฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ารซอฟต์ แ วร์ ใ นประเทศไทยไม่ มี ห น่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
โดยเฉพาะ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ แต่ประเทศไทยมี
หน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีบทบาท
ในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยในปัจจุบันให้ความสาคัญกับการส่งเสริมด้านอุปสงค์
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มากขึ้น โดยการจัดทาโครงการขึ้นทะเบียนและรับรองผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ (Software Enterprise
Certification Registration) เพื่อให้เกิดการยอมรับและมั่นใจในการใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึ้น โดยกาหนด
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นทะเบียน เช่น การขึ้นทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่ง หลักฐานการชาระภาษี เป็นต้น
ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กาหนดจะสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สิทธิในการเข้าร่วมการค้าประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะสามารถเข้าถึงมาตรการการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ ได้
อาทิ คูปองอุดหนุนในการซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารธุรกิจ การอุดหนุนเงินทุนในการคิดค้นนวัตกรรม เงิน
อุดหนุนเพื่อเป็นค่ารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบูธ เป็นต้น

18.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
18.7.1 บทสรุป
ธุรกิจดิจิทัลเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้นโยบายของรัฐบาล และเป็นธุรกิจที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเศรษฐกิจของทุกประเทศเนื่องจากเทคโนโลยีในหลากหลายสาขานั้นล้วนพึ่งพา
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยทั้งสิ้น
ธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการหลากหลายทั้งผู้ประกอบการต่างชาติและ
ผู้ประกอบการไทย เดิมทีนั้นบริษัทต่างชาติจะเข้ามาแข่งขันในการนาโปรแกรมที่เป็นที่รู้จัก เช่น Oracle SAP
มาจาหน่าย ติดตั้งและบารุงรักษาให้แก่บริษัทไทยหรือบริษัทต่างชาติที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย
แต่เนื่องจากบริการดังกล่าวมีการแข่งขันสูงมากขึ้นทาให้มาร์จิ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการต่างชาติจึง
ผันตัวมาเน้นธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้แก่
(1) การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intellegence)
บล็อคเชน การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (machine learning) การบริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
(Big data) ตลอดจนการนาฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงลึกให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ (big data analytics)
เนื่องจากบริษัทต่างชาติมีการทาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
(2) การให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้ารายใหญ่ ตั้งแต่การให้คาปรึกษาในระดับนโยบาย เช่น การ
กาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการทาธุรกิจขององค์กร ตลอดจนการให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับระบบไอที
และการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
ในทางตรงกั น ข้ า ม บริ ษั ท ไทยส่ ว นมากจะเน้ น การขายและติ ด ตั้ ง ซอฟต์ แ วร์ (sales
and
implementation) ตามคาสั่งของลูกค้าเท่านั้น ไม่ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นของตนเองและไม่ได้ให้บริการ
ในรูปแบบของการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระบบไอทีและโปรแกรมที่เหมาะสมกับลูกค้า ทาให้ยังอยู่ในธุ รกิจที่มี
การแข่งขัน สู งมาก มาร์ จิ้ นต่า แม้ผู้ป ระกอบการไทยบางรายได้พัฒ นา มี ความสามารถทางเทคนิคในการ
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ออกแบบระบบไอทีและเขียนโปรแกรมเองได้บ้างแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยเนื่องจากขาดองค์ความรู้และเงินทุนใน
การทาวิจัยพัฒนา
18.7.2 ข้อเสนอแนะ
การเปิดเสรีในธุรกิจนี้ช่วยดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งศูนย์ในการพัฒนาและบารุงรักษาซอฟต์แวร์
ในประทศไทยดังเช่น กรณีของ บริษัท รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท ดีเอสที เวลด์
วายด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งสองบริษัทนี้มีการจ้างงานบุคลากรด้านไอทีไทย
จานวนมาก รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของคนเหล่านี้ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ
แต่การส่งเสริมให้บริษัทซอฟต์แวร์ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นโดยการยกเลิกเพดาน
การถือหุ้นของคนต่างด้าวอาจไม่ส่งผลให้มีการลงทุนมากขึ้นหากรัฐไม่แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลน “คน” ดังนี้
(1) ผ่ อ นปรนกฎ กติ ก าในการน าเข้ า บุ ค ลากรที่ จ าเป็ น ในการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ เช่ น วิ ศ วกร
คอมพิว เตอร์ นั ก วิทยาศาสตร์ คอมพิว เตอร์ นัก วิเคราะห์ ข้อ มูล และนักสถิติ เป็น ต้น ซึ่งใน
ปัจจุบันมีเงื่อนไขว่าจะต้องจ้างคนไทย 4 คนต่อการจ้างคนต่างด้าว 1 คนซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็น
สัดส่วนที่ผู้ประกอบการทั่วไปยอมรับได้ หากแต่มีบางช่วง เช่น การเริ่มธุรกิจใหม่ อาจต้องพึ่งพา
ผู้ที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศจานวนมากทาให้กฎ ระเบียบดังกล่าวเป็นอุปสรรค ทั้งนี้อาจ
มีการพิจารณาให้ข้อบังคับเกี่ยวกับสัดส่วนดังกล่าวมีผลบังคับใช้หลังจากที่ธุรกิจได้เริ่มดาเนินการ
ไประยะเวลาหนึ่ง เช่น 1 – 3 ปี เป็นต้น
(2) ยกเลิกเงื่อนไขว่า บริษัทต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว 2,000,000 บาท ต่อต่างชาติ 1 คน
เนื่ องจากธุรกิจ ดิจิ ทัล ที่รัฐ ต้องการจะส่ งเสริมเป็นธุรกิจที่ใช้ความรู้จึงไม่จาเป็นต้องลงทุนใน
ทรัพย์สินดังเช่นธุรกิจดั้งเดิม
(3) ปรับลด อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสิงคโปร์ซึ่ง
เป็นศูนย์กลางธุรกิจไอทีในอาเซียน เพื่อที่จะจูงใจให้บริษัทต่างชาติเลือกที่จะตั้งศูนย์การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย เนื่องจากไม่ต้องจ่ายเงินเดือนโปรแกรมเมอร์สู งนักเพื่อชดเชยภาระ
ภาษีที่ต้องชาระ
(4) ลดขั้นตอนการต่อใบอนุญาตการทางานจากทุก 3 เดือนเป็น 1 ปี และอานวยความสะดวกให้
สามารถดาเนินการออนไลน์ได้
(5) จัดให้มีโครงการฝึกอบรมบุคลากรที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน IT
ในสาขาที่ขาดแคลนและมีความต้องการสูงในตลาด โดยเน้นทั้งด้านคุณภาพของบุคลากรและ
ปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด IT ในปัจจุบัน
นอกจากนี้แล้ว ภาครัฐควรส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศโดยการให้แต้ม ต่อ
หรือสิทธิพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมประมูล ตามข้อเสนอแนะที่ได้นาเสนอไปแล้วในบทที่ 17
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สุดท้าย รัฐควรทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี รายได้นิติบุคคลแก่ผู้ประกอบการต่างชาติ
เนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านี้ มีข้อได้เปรียบผู้ประกอบการไทยในหลายด้านทั้งด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์
และเงินทุน รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ อย่างไรก็ดี รัฐยังควรคงการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน
เช่น การผ่อนปรนการนาเข้าแรงงานที่มีทักษะ หรือการอานวยความสะดวกด้านอื่นๆ เป็นต้น
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ภาคผนวกที่ 18.1
การสารวจรายได้จากการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์สาเร็จรูปและบริการซอฟต์แวร์
คณะผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล รายได้ จ ากการประกอบธุ ร กิ จ ซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รู ป และบริ ก ารซอฟต์ แ วร์ ที่
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้จากการสารวจภายใต้โครงการสารวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์และ
บริการซอฟต์แวร์ ประจาปี 2557 ซึ่งนาเสนอต่อสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาในครั้งนี้
โครงการดั งกล่ า วด าเนิ น การส ารวจโดยใช้แ บบสอบถามการส ารวจตลาดซอฟต์ แวร์แ ละบริ การ
ซอฟต์แวร์ ประจาปี 2557 สาหรั บผู้ ประกอบการด้านซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ โดยส่ว นหนึ่งของ
แบบสอบถามได้ร ะบุ ให้ผู้ ตอบแบบสอบถามจาแนกรายได้จากการประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์สาเร็จรูปและ
บริการซอฟต์แวร์ไว้ด้วย การรวบรวมรายชื่อบริษัทที่จะทาการสารวจดาเนินการโดยรวบรวมจากการจัดหมวด
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ภายใต้ การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลซึ่ง
จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีจานวนรวมทั้งสิ้น 2,289 บริษัท จากนั้นจึงกาหนดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการทางสถิติในการเลือกหรือสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified sampling) ซึ่งกระจายตามขนาด
รายได้ ข องสถานประกอบการ ผลการค านวณได้ จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งรวม 364 ราย ซึ่ ง มี ผู้ ต อบกลั บ
แบบสอบถามรวม 286 ราย
จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์อาจจาแนกได้
เป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ
1. ผู้ประกอบการที่เน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลัก
2. ผู้ประกอบการที่เน้นการจาหน่ายฮาร์ดแวร์เป็นหลัก
3. ผู้ประกอบการที่เน้นการให้บริการบูรณาการระบบ (System Integrator หรือ SI) เป็นหลัก
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามโดยหาสั ด ส่ ว นของรายได้ ซ อฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก าร
ซอฟต์แวร์ต่อรายได้รวมของบริษัทที่รายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการการค้า หรือเรียกว่าค่า r พบว่า
ผู้ประกอบการที่เน้นการขายฮาร์ดแวร์จะมีค่า r ต่า ผู้ประกอบการที่เน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์จะมีค่า r สูง ส่วน
ผู้ประกอบการที่เน้นธุรกิจ SI จะมีค่า r ปานกลาง
คณะผู้วิจัยจึงใช้ค่า r จากกลุ่มตัวอย่างมาประมาณการรายได้จากซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ของ
กลุ่มที่ไม่ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งลักษณะการประกอบการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
และบริการซอฟต์แวร์ออกเป็น 3 กลุ่มตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
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คณะผู้วิจัยใช้แนวคิดข้างต้นมาประมาณการมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์สาหรับบริษัท
ที่ไม่ตอบแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
(1) คานวณหาสัดส่วนรายได้ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2556 ต่อรายได้รวมของบริษัท
ตามที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี 2556

r = รายได้จากซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2556
รายได้รวมของบริษัทในปี 2556 ตามที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2) คานวณหาสัดส่วนรายได้จากการให้บริการบูรณาการรวมระบบในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (SI)
ในปี 2556 ต่อรายได้จากซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ทั้งหมดในปี 2556

r𝑠𝑖= รายได้จากบริการ SI ในส่วนของซอฟต์แวร์ ในปี 2556
รายได้จากซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ในปี 2556
(3) วิเคราะห์ลักษณะธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากค่า r และ rsi และจาแนกกลุ่มตัวอย่าง
เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ
1) บริษัทที่มีรายได้จากซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับรายได้รวมของ
บริษัทกล่าวคือ ค่า r น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4 ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีรายได้หลักมาจากซอฟต์แวร์
และบริการซอฟต์แวร์
2) บริษัทที่มีรายได้จากซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์เป็นสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับรายได้รวมของ
บริษัทกล่าวคือ ค่า r มากกว่า 0.4 ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่มีรายได้หลักมาจากซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์ในกลุ่มที่สองนี้ ยังจาแนกออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ตามสัดส่วนของรายได้จากการให้ บริการบูรณาการ
รวมระบบในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ต่อรายได้จากซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2556
2.1) บริษัทที่มีรายได้จากบริการบูรณาการรวมระบบในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ต่อรายได้จาก
ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2556 ในสัดส่วนที่สูง กล่าวคือ ค่า rsi มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ซึ่งอาจ
เรียกได้ว่าเป็นบริษัทที่มีรายได้หลักมาจากการให้บริการบูรณาการรวมระบบในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
2.2) บริษัทที่มีรายได้จากบริการบูรณาการรวมระบบในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ต่อรายได้จาก
ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2556 ในสัดส่วนที่น้อย กล่าวคือ ค่า rsi น้อยกว่า 0.5 ซึ่งอาจเรียกได้ว่า
เป็นบริษัทที่ไม่ได้มีรายได้หลักมาจากการให้บริการบูรณาการรวมระบบในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
(4) คานวณหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (weighted average) ของค่า r จากกลุ่มตัวอย่างที่จาแนกเป็น 3
กลุ่ม เพื่อที่จะนาค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของค่า r ดังกล่าวมาประมาณการรายได้จากซอฟต์แวร์และบริการ
ซอฟต์แวร์ของบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง
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รูปที่ 1 สัดส่วนรายได้ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ต่อรายได้บริษัท (r) ปี 2556

ที่ ม า: สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทสไทย โครงการส ารวจข้ อ มู ล ตลาดซอฟต์ แ วร์ แ ละบริ ก ารซอฟต์ แ วร์ ประจ าปี 2557
นาเสนอต่อ สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กันยายน 2558

(5) ส่วนแบ่งรายได้ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ที่มาจากบริษัท
ที่มีรายได้ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปจานวนทั้งสิ้น 124 ราย คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 78 ดังนั้น การประมาณ
การรายได้ของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนจึงมีความสาคัญมากต่อความถูกต้องของมูลค่าตลาด
โดยรวม
ในกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ที่มาจากบริษัทที่มีรายได้ตั้งแต่
100 ล้านบาทขึ้นไปที่ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้น 32 รายและไม่ตอบแบบสอบถามจานวน 92 ราย
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลการทาธุรกิจของบริษัทที่ไม่ได้ตอบแบบสอบถามจากข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้องและการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อจาแนกลักษณะการประกอบธุร กิจของบริษัท เพื่อที่จะได้
สามารถประมาณการรายได้ของบริษัทดังกล่าว โดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของค่า r ที่เหมาะสม
(6) สาหรับบริษัทที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท มีจานวนทั้งสิ้น 2,165 ราย โดยจาแนกเป็น
บริษัทที่ตอบแบบสอบถามจานวน 254 รายและไม่ตอบแบบสอบถามจานวน 1,911 ราย จากการพิจารณา
ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยพบว่า ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่มนี้ไม่ได้มีความ
หลากหลายมากนัก กล่าวคือ ส่วนใหญ่มักเป็นบริษัทที่มีรายได้หลักมาจากซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์
และบริการซอฟต์แวร์มักไม่เกี่ยวข้ องกับการให้บูรณาการรวมระบบในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ดังนั้น ในการ
ประมาณการรายได้ของบริษัทในกลุ่มนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของค่า r ตามระดับกลุ่มรายได้ของ
บริษัท
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บทที่ 19 ธุรกิจการให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
19.1 บทนา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั้น ส่งผลต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมา
อย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากรูปแบบของสินค้าและการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เปลี่ยนแปลง
ไป รวมทั้งการปรับตัวของทั้งผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า และผู้บริโภคทั้งระดับองค์กรขนาดใหญ่
และขนาดย่อยในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่มีหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ การที่นโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของรัฐบาลปัจจุบันถูกกาหนดขึ้นเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
เพื่อก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 นั้น ช่วยส่งผลให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีโอกาสที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น
การบริหารระบบและทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ค่อนข้างมาก ซึ่งหลายองค์กรหันมาให้ความสาคัญกับการวางโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
องค์กรของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานระบบประมวลผลกลาง (server) ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางคอมพิวเตอร์
ขององค์กร ขนาดขององค์กรและปริมาณผู้ใช้งานเป็นตัวแปรสาคัญอย่างหนึ่งต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
server โดยเฉพาะองค์กรที่มีผู้ใช้งานมากและต้องมีการทางานร่วมกับบุคคลภายนอกจาเป็นต้องอาศัย server
ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบความปลอดภัย และมีความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอต่อการใช้งาน 160 ซึ่งต้องใช้
พื้นที่ในการติดตั้งระบบและใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการดูแลระบบทั้ งหมดให้ตอบสนองการดาเนินงานของ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันรูปแบบหนึ่งคือ บริการ
cloud ที่กาลังอยู่ในความสนใจขององค์กรต่างๆ และอาจทาให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลง
จากการใช้ระบบเดิม (Traditional IT) มาเป็นการใช้งานบนระบบ cloud แทน ด้วยเหตุนี้ การทาธุรกรรม
ภายในองค์กรจึ งหั น มาพึ่งพิงระบบ cloud มากขึ้น ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การบริห ารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้งาน server ขององค์กรตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ และส่งผลให้ขนาดของศูนย์ข้อมูล
ภายในธุรกิจมีขนาดเล็กลง หรือบางแห่งอาจไม่มี data center ของตนเองเลยเพื่อประโยชน์ในด้านการเงิน
และการลงทุนขององค์กรที่จะมีความคล่องตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดบริการการเช่าใช้ data center สาหรับ
องค์กรภายนอก ซึ่งถือเป็นรูปแบบการให้บริการรูปแบบหนึ่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาลังขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากการก่อสร้าง data center แห่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่ว
โลกรวมทั้งในประเทศไทย
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ที่มา: http://dccloud.csloxinfo.com/th/co-location02/

การศึกษาธุรกิจบริการศูนย์ข้อมูลในครั้งนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและ
สภาพการแข่งขัน สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
การกากับดูแลธุรกิจ data center ในต่างประเทศ รวมทั้ง บทสรุปและข้อเสนอแนะ

19.2 ขอบเขตตลาด
ธุรกิจการให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้หมวด TSIC62090
กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น การกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์
(โดยเน้นเรื่องความเสียหายจากภัยพิบัติที่จะมีผลกระทบกับระบบสารสนเทศ) การติดตั้งซอฟต์แวร์ การติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วงและการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยในปี 2559 มีจานวน
ผู้ประกอบการใน TSIC นี้ทั้งสิ้น 1,082 ราย และมีรายได้รวมทั้งสิ้น 31,708 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ธุรกิจในหมวดนี้ประกอบด้วยการดาเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบทาให้ผู้ประกอบการในหมวดนี้ไม่ได้
แข่งขัน อยู่ ในตลาดเดีย วกัน ทั้งหมด จึ งจ าเป็นต้องกาหนดและคัดเลื อกสาขาธุรกิจย่อยอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อที่จะสามารถกาหนดขอบเขตตลาดของบริการที่อยู่ในตลาดเดียวกันได้ชัดเจน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
โครงสร้างตลาด และการแข่งขันได้อย่างถูกต้อง
ธุรกิจบริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) เป็นรูปแบบการให้บริการรูปแบบหนึ่งในอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศที่กาลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบริการการเช่าใช้พื้นที่ห้อง หรือพื้นที่ที่ใช้จัด
วางระบบประมวลผลกลาง และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรเพื่อช่วยให้การทางานของ server มี
ความเสถียรมากที่สุด การให้บริการ data center ต้องคานึงถึงปัจจัยหลายด้าน อาทิ ความมีเสถียรภาพ
ความพร้อมในการใช้งาน การบารุงรักษา และความปลอดภัย เป็นต้น โดยผู้ประกอบการจะให้บริการทั้งการให้
คาปรึกษา การให้บริการตามมาตรฐานของการออกแบบ data center ทั้งด้านระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศ พื้นที่ และระบบความปลอดภัย 161 ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งคนไทยและต่างชาติ
แข่งขันในการให้บริการในธุรกิจ data center ในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) เป็นธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานจึงยังไม่มีการจัดประเภทธุรกิจสาหรับธุรกิจ data center เป็นการเฉพาะ
ภายใต้การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การศึกษาในครั้งนี้ คณะผู้วิจัย
ตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 100 อันดับแรกใน TSIC62090 เพื่อจาแนกเฉพาะธุรกิจบริการศูนย์
ข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมติ ่างๆ และการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ที่มา: http://www.ispio.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-data-center/
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19.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
19.3.1 โครงสร้างตลาด
บริการ data center เข้ามามีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร ซึ่งประเทศต่างๆ
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้บริการ data center มากขึ้น โดยไอดีซีประเทศไทย 162ประมาณ
การว่า ตลาดการให้ บริการ data center ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงบริการโครงสร้างพื้นฐาน (hosting
infrasturcture services) การบริหารจัดการแอปพลิเคชัน (hosted application management) และ
บริการโครงข่ายและอุปกรณ์ปลายทาง (network and endpoint outsourcing services) จะเติบโตอย่าง
รวดเร็วด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีกว่าร้อยละ 18 ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2563 (ดูรูปที่ 19.1 ประกอบ)
ภาพรวมธุรกิจ data center ในประเทศไทยในปี 2558 มีมูลค่าตลาดประมาณ 7,192 ล้านบาท (232 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)
รูปที่ 19.1 มูลค่าตลาดธุรกิจบริการ data center ในประเทศไทย

ที่มา: TCC Technology, How AIA Thailand Remains Top-Notch, White paper, June 2017. https://www.tcctechnology.com/en/blog/page/41/How%20AIA%20Thailand%20Remains%20Top-Notch

การให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการให้บริการ 3 ประเภทหลักๆ
ได้แก่ 1) บริการรับฝาก server (Co-location) ซึ่งเป็นบริการที่เหมาะสาหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัย
และความมีเสถียรภาพโดยนาเครื่องที่มีอยู่แล้วมาฝากในพื้นที่ที่จัดไว้ เพื่อเป็นการลดภาระในการดูแลเครื่องเอง
162

ไอดีซี (International Data Corporation – IDC) เป็นบริษัทที่ปรึกษาและวิจยั ข้อมูลการตลาดชั้นนาระดับโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านไอที
โทรคมนาคม และคอนซูมเมอร์เทคโนโลยี โดยทีมงานวิเคราะห์ของบริษัททาหน้าที่วิเคราะห์ ให้คาปรึกษาและนาเสนอข้อมูลต่างๆ ทั้งในระดับโลก
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย
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ตลอด 24 ชั่วโมง และลดค่าใช้จ่า ยในการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 2) บริการให้เช่า server (Dedicated
server) พร้อมอุปกรณ์คุณภาพสูง ซึ่งผู้ให้บริการจะจัดเตรียมให้ลูกค้าตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
และลักษณะการใช้งาน โดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหา server อุปกรณ์ และโปรแกรม software ต่างๆ
และ 3) บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สารองกรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery Center) ซึ่งเป็นบริการเพื่อการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีพื้นที่การทางานสารองพร้อมอินเตอร์เน็ตและ
อุปกรณ์อานวยความสะดวก และรองรับการทางานในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น วิกฤตน้าท่วม เป็นต้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้นเชิงนิตินัย
จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิพบว่า มีผู้ประกอบการในตลาดซึ่งแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการ
ให้บริการ data center ของบริษัทต่างๆ จานวน 27 ราย ตามรายชื่อที่ปรากฎในตารางที่ 19.1 จากจานวน
ดังกล่าว มีผู้ประกอบการรายเดียวที่เป็นนิติบุคคลต่างชาติ คือ บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)
จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท NTT Communications Group ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่
สัญชาติญี่ปุ่น โดยใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด มีสาขาในพนมเปญ และมีสานักงานในเวียงจันทน์ และย่างกุ้ง ซึ่งสะท้อนว่าเป็นศูนย์บริการด้าน
data center ให้กับลูกค้าซึ่งมักเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ประกอบธุรกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เฉพาะใน
ประเทศไทย
โครงสร้างผูถ้ ือหุ้นเชิงพฤตินัย
หากพิจารณาโครงสร้างผู้ถือหุ้นเชิงพฤตินัย พบว่า มีผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคลไทย 5 รายที่มีลักษณะ
ที่อาจเข้าข่ายเป็นบริษัทต่างชาติในเชิงพฤตินัยเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นต่างด้าวแม้จะเป็นสัดส่วนหุ้นส่วนที่
ไม่เกินกึ่งหนึ่งก็ตาม คณะผู้วิ จั ยได้วิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นในหลายลาดับชั้น สั ญชาติของกรรมการ
โดยเฉพาะกรรมการที่มีสิทธิลงลายมือชื่อ ได้แก่
(1) บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จากัด สัดส่วนการถือหุ้นเชิงซ้อนโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติเกินร้อยละ 50
แต่กรรมการเป็นคนสัญชาติไทยทั้งหมด
(2) บริ ษัท เคิร์ซ จ ากัด สัดส่ ว นการถือหุ้ นเชิงซ้อนโดยผู้ ถือหุ้ นต่างชาติเกินร้อยละ 50 และ
กรรมการต่างชาติมีอานาจลงนามร่วมกับกรรมการคนไทย
(3) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดจากการถือหุ้นเชิงซ้อนเป็นต่างชาติ แต่
ไม่เกินร้อยละ 50 และกรรมการต่างชาติมีอานาจลงนามร่วมกับกรรมการคนไทย
(4) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดจากการถือหุ้น
เชิงซ้อนเป็นต่างชาติ แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และกรรมการต่างชาติ มีอานาจลงนามร่วมกับ
กรรมการคนไทย
(5) บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดเป็นต่างชาติ แต่ไม่เกินร้อย
ละ 50 และกรรมการต่างชาติมีอานาจลงนามร่วมกับกรรมการคนไทย
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ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นต่างด้าวในทุกบริษัทมีการถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่านผู้ถือหุ้น
ไทยที่เป็นนิติบุคคลยกเว้นในกรณีของ บริษัทซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) ที่ไม่มีการถือหุ้นซ้อน (ดูรูป
ที่ 19.5) หากนับรวมการถือหุ้นทางอ้อมของผู้ถือหุ้นต่างชาติ สัดส่วนการถือหุ้นต่างด้าวใน 2 บริษัทจะเกิน
ร้อยละ 50 ได้แก่ บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จากัด และ บริษัท เคิร์ซ จากัด
การศึก ษาโครงสร้ างการถือ หุ้ น ของ ทีซี ซี เทคโนโลยี จ ากัด พบว่า ผู้ ถื อหุ้ นใหญ่ใ น บริษั ท ทีซี ซี
เทคโนโลยี จากัดได้แก่ บริษัท ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ กลุ่ม ทีซี
ซี หรือกลุ่มบริษัทของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นธุรกิจไทย เพียงแต่มีการระดมทุนในตลาดหุ้นในสิงคโปร์
เท่านั้นจึงอาจกล่าวว่าบริษัทดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การกากับของธุรกิจไทย ดังจะเห็นได้ว่า กรรมการของบริษัท
เป็นคนไทยทั้งหมด (ดูรูปที่ 19.2 ประกอบ) ส่วน บริษัท เคิร์ซ จากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ไทม์ ดอทคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็นบริษัทอินเตอร์เน็ตขนาดใหญ่ จากมาเลเซีย ซึ่งถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 49 และ
โดยอ้อมผ่านบริษัท เคิร์ซ โฮลดิ้ง จากัดอีกทอดหนึ่งในสัดส่วนร้อยละ 49 เช่นกัน รวมเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่
แท้จริงร้อยละ 74 โดยประมาณ (ดูรูปที่ 19.3 ประกอบ) จึงอาจกล่าวได้ว่า บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทต่างด้าว
เนื่องจากทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งมาจากคนต่างด้าว
การศึกษาโครงสร้างการถือหุ้นอีก 2 บริษัท ได้แก่บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) และ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) พบว่า บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) เป็น
บริษัทลูกของ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) ซึ่งมีบริษัท Singtel ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมราย
ใหญ่จากสิงคโปร์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะผู้วิจัยเห็นว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤตินัยแม้สัดส่วน
การถือหุ้นที่นับรวมในหลายลาดับชั้นยังไม่เกินกึ่งหนึ่งก็ตามเนื่องจากบริษัท Singtel เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ราย
เดียว ผู้ถือหุ้นที่เหลือเป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นจึงไม่มีบทบาทในการกากับ
ควบคุมบริษัท นอกจากนี้ กรรมการต่างชาติ ของทั้ง 2 บริษัทยังมีอานาจลงนามร่วมกับกรรมการคนไทย จึง
อาจเป็นไปได้ที่อานาจในการบริหารจัดการจะเป็นของต่างชาติซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ดูรูปที่ 19.4)
ในลักษณะเดียวกัน บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ มี บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล เอสดีเอ็น. บีเอชดี. ซึ่งเป็นอินเตอร์เน็ต สัญชาติ
มาเลเซีย ถื อหุ้ น ใหญ่สุด ในสั ดส่ว นร้อยละ 38.75 นอกจากนี้ กรรมการต่างชาติยังมีอานาจลงนามร่วมกับ
กรรมการคนไทย จึงอาจเป็นไปได้ที่อานาจในการบริหารจัดการจะเป็นของต่างชาติซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท นอกจากนี้ เป็นที่สังเกตุว่า ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล เอสดีเอ็น. บีเอชดี. เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน
บริษัท เคิร์ซ โฮลดิ้ง จากัด ที่ถือหุ้นในบริษัท เคิร์ซ จากัดด้วย จึงอาจเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน (ดูรูปที่
19.5)
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รูปที่ 19.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จากัด

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

รูปที่ 19.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เคิร์ซ จากัด

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

412

รูปที่ 19.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

รูปที่ 19.5 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
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กล่าวโดยสรุป ตลาดบริการ data center เป็นตลาดที่ต่างชาติเข้ามามีบทบาทบ้าง จากการศึกษา
พบว่ามีผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลต่างชาติ 1 รายซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมญี่ปุ่นที่เข้ามาให้บริการ data
center แก่ ลู กค้ า ที่เ ป็ น บริ ษั ทญี่ ปุ่ น ที่ ป ระกอบกิ จ การในประเทศไทยและในประเทศข้ างเคีย ง และมี
ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลไทยแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นต่างชาติอีก 4 ราย (ไม่นับรวม บริษัท ที
ซีซี เทคโนโลยี จ ากั ด ซึ่งมีบ ริ ษัทไทยที่จ ดทะเบียนในสิ งคโปร์ เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่) หากแต่บริษัทดังกล่ าวมี
ความสัมพันธ์กันเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรายเดียวกัน คือ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด และ บริษัท แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ Singtel บริษัทโทรคมนาคมจากสิง คโปร์ ส่วน
บริ ษัท เคิร์ซ จากัด และ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท ไทม์
ดอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล เอสดีเอ็น. บีเอชดี. ซึ่งเป็นบริษัทอินเตอร์เน็ตสัญชาติมาเลเซีย
หากจาแนกโครงสร้างตลาดทั้งในเชิงนิตินัยและพฤตินัยจากผู้ประกอบการทั้ง 27 รายที่ทาการศึกษา
พบว่า สัดส่วนตลาดของผู้ประกอบการไทยเท่ากับร้อยละ 46 ต่างชาติโดยนิตินัยเท่ากับร้อยละ 26.8 และ
สัดส่วนตลาดของผู้ประกอบการต่างชาติโดยพฤตินัยเท่ากับร้อยละ 27.2 (ดูรูปที่ 19.6 )
รูปที่ 19.6 โครงสร้างตลาดจาแนกตามสัญชาติผู้ถือหุ้นเชิงนิตินัยและพฤตินัย
ต่างชาติโดยพฤติ
นัย
36%
ผู้ประกอบการ
ไทย
64%

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 19.1 โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ประกอบการในธุรกิจบริการ data center
บริษัท

สัญชาติผู้
รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)
ถือหุ้น
(สัดส่วน%)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด ไทย 100
กระทรวงการคลัง 100
(มหาชน)

สัญชาติผู้ถือหุ้น สัดส่วนกรรมการ
อานาจกรรมการ
ทางพฤตินัย
ต่างชาติต่อ
กรรมการทั้งหมด
ไทย
0:12
พลเอก ทวีป เนตรนิยม ลงลายมือชื่อร่วมกันกับ พลโทสุชาติ
ผ่องพุฒิ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งและประทับตราสาคัญ
ของบริษัท ในกรณีที่ พลเอก ทวีป เนตรนิยม ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้ พลโทสุชาติ ผ่องพุฒิ ลงลายมือชื่อร่วมกันกับ
กรรมการคนใดคนหนึ่งและประทับตราสาคัญของบริษัท ใน
กรณีที่พลเอก ทวีป เนตรนิยม และ พลโทสุชาติ ผ่องพุฒิ ไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริษัท ยกเว้น นางศศิวิมล มีอา
พล นายรัฐพล ภักดีภูมิ นายอภิเนตร อูนากูล นายพินิจ พัว
พันธ์ และนายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทิธิ์ ไม่มีอานาจลงลายมือชื่อ
ใด ๆ ในทุกกรณี ข้อจากัดอานาจกรรมการ ไม่มี
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ไทย 100
กระทรวงการคลัง 100
ไทย
0:12
นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ นายชิต เหล่าวัฒนา
พลตรีสมเกียรติ สัมพันธ์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท ข้อจากัดอานาจ
ของกรรมการ ไม่มี
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย รายใหญ่ 10 ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ ไทย
0:11
นายไพรัช ธัชยพงษ์ หรือ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล คนใดคน
จากัด (มหาชน)
อันดับแรก เทคโนโลยีแห่งชาติ 17
หนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางมรกต กุลธรรมโยธิน หรือ
ไทย 57.5
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) 16
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คน
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บริษัท

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จากัด

สัญชาติผู้
รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)
ถือหุ้น
(สัดส่วน%)
สิ ง ค โ ป ร์ บมจ. กสท โทรคมนาคม 16
0.75
พนักงานและผู้ลงทุนทั่วไป 51

ไทย 100

บริ ษั ท อิ น เตอร์ ลิ้ ง ค์ คอมมิ ว นิ รายใหญ่ 10
เคชั่น จากัด (มหาชน)
อันดับแรก
ไทย 69
บริ ษั ท โปรอิ ม เมจ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง ไทย 100
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จากัด
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จากัด

ไทย 100

บริษัท สยามดาต้า คอมมิวนิเคชั่น ไทย 100
จากัด

สัญชาติผู้ถือหุ้น สัดส่วนกรรมการ
ทางพฤตินัย
ต่างชาติต่อ
กรรมการทั้งหมด

บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิ ไทย
เคชั่นส์ จากัด 99.99 (ไทย 100)

0:5

บริ ษั ท อิ น เตอร์ ลิ้ ง ค์ โฮลดิ้ ง จ ากั ด ไทย
25.05 (ไทย 100)

0:9

นาย กิ ต ติ พั น ธ์ ศรี บั ว เอี่ ย ม 63.9 ไทย
บริษัท เวลธ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ จากัด 36
(ไทย 100)
นาย อภิศักดิ์ จุลยา 88.3
ไทย

0:1

นาย โกสินทร์ จงพัฒนสมบัติ 50
น.ส. วรรณา มณีอินทร์ 49

0:2

ไทย
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0:2

อานาจกรรมการ

ใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และ ประทับตราสาคัญของบริษัท
หรือ นางมรกต กุลธรรมโยธิน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาว
ธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่ง
รวมเป็นสองคน และประทับตราสาคัญของบริษัท ข้อจากัด
อานาจกรรมการไม่มี
นายพิชญ์ โพธารามิก และ นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ ลง
ลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ
นายพิชญ์ โพธารามิก หรือ นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ ลง
ลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ หรือ นายสุพจน์
สัญญพิสิทธิ์กุล หรือ นางสาวสายใจ คีตสิน รวมเป็นสองคน
และประทับตราสาคัญของบริษัท
นายสมบัติ อนันตรัมพร หรือ นางชลิดา อนันตรัมพร ลง
ลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท ข้อจากัดอานาจ
กรรมการ ไม่มี
นายกิตติพันธ์ ศรีบั วเอี่ยม ลงลายมือ ชื่อ และประทับตรา
สาคัญของบริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญ ของ
บริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของ
บริษัท

บริษัท

สัญชาติผู้
รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)
ถือหุ้น
(สัดส่วน%)
บริษัท มาย เทเลคอม กรุ๊ป จากัด ไทย 100
นาย วีรวัฒน์ กิจรุ่งเรืองไพศาล 55

บริษัท เน็ตทรี จากัด

ไทย 100

นาย อาทิตย์ ธารงธัญวงศ์ 50

บริ ษั ท อิ น เตอร์ เ นต โซลู ชั่ น ไทย 100
แอนด์ เซอร์ วิ ส โพรวายเดอร์
จากัด

บริษัท ไอพี เพย์เมนท์ โซลูชั่น จากัด
46.66 (ไทย 100)

บริษัท โอทาโร จากัด

ไทย 100

นาย พงศ์พลชัย ทวีเจริญกิจ 60.25

บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จากัด

ไทย 100

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
จากัด (ไทย 100 ประกอบด้วย ไทย
51 (ไทย 51 ฮ่องกง 49) ฮ่องกง 49)

บริษัท เคิร์ซ จากัด

ไ ท ย 5 1 บริษัท เคิร์ซโฮลดิ้ง จากัด 51 (ไทย 51
ม า เ ล เ ซี ย มาเลเซีย 48.9) บริษัท ไทม์ ดอทคอม
48.9
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 48.9

สัญชาติผู้ถือหุ้น สัดส่วนกรรมการ
อานาจกรรมการ
ทางพฤตินัย
ต่างชาติต่อ
กรรมการทั้งหมด
ไทย
0:3
นายวีรวัฒน์ กิจรุ่งเรืองไพศาล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชยา
นนท์ รื่ น เริ ง หรื อ นายสารั ส กิ ต ติ กุ ล วโรดม พร้ อ มทั้ ง
ประทับตราสาคัญของบริษัท
ไทย
0:3
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญ
ของบริษัท
ไทย
0:6
นายสุวิทย์ จินดาสงวน หรือ นายชายันต์ ประวาลปัทม์กุล
หรือนายร่มไทร จินตกานนท์ หรือนางสาวกนกวรรณ ว่อง
วัฒนะสิน หรือนายบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน หรือนายเจษฎา
ว่องวัฒนะสิน กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อ ร่วมกัน
พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท
ไทย
0:3
นางธนณัฏฐ์ ทวีเจริญกิจ ลงลงลายมือชื่อ และประทับตรา
ส าคั ญ ของบริ ษั ท หรื อ กรรมการอื่ น สองคนลงลายมื อ ชื่ อ
ร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท
ฮ่องกง
0:10
นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท หรือ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
หรือ นายปณต สิริวัฒนภักดี หรือ นายโฆษิต สุขสิงห์ หรือ
นางนิดดา ธีระวัฒนชัย หรือ นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ ลง
ลายมือชื่อรวมเป็นสองคน และประทับตราสาคัญของบริษัท
มาเลเซีย
2:4
นายกันต์ เกิดแก้ว หรือ นางพรทิพย์ อุทัยเศรษฐวัฒน์ ลง
ลายมือชื่อร่วมกับ นายคริสโตเฟอร์ สจ๊วต ปาร์เกอร์ วิลสัน
หรือ นางสาวโลห์ เจนคิม รวมเป็นสองคน และประทับตรา
สาคัญของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่นิติกรรมมีมูลค่าต่ากว่า
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บริษัท

สัญชาติผู้
ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

บริ ษั ท ทรู อิ น เทอร์ เ น็ ต ดาต้ า ไทย 100
เซ็นเตอร์ จากัด

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)

สัญชาติผู้ถือหุ้น สัดส่วนกรรมการ
ทางพฤตินัย
ต่างชาติต่อ
กรรมการทั้งหมด

บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จากัด 100 ไทย
(ไทย 100)

0:7

บริษัท ซี เอส ล็ อกซอินโฟ จากั ด รายใหญ่ 6 บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค สิงคโปร์
(มหาชน)
อันดับแรก จากัด 80 (ไทย 100)
ไทย 84.4

1:9

บริ ษั ท ซิ ม โฟนี่ คอมมู นิ เ คชั่ น ไ ท ย 4 6 . 3 Time Dotcom International Sdn มาเลเซีย
จากัด (มหาชน)
ม า เ ล เ ซี ย Bhd 38.7
38.7

2:9

บริ ษั ท สามารถคอร์ ป อเรชั่ น ไ ท ย 6 3 . 7 บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย
จากัด (มหาชน)
อั ง ก ฤ ษ โฮลดิง้ จากัด 18.4 (ไทย 100)
1 . 1 7
สิ ง ค โ ป ร์
0.82

0:10
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อานาจกรรมการ

500,000 บาท กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา หรือ นายฐนสรณ์ ใจดี หรือ
นางสาวมนสินี นาคปนันท์ หรือ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายนพปฎล เดชอุดม หรือ นางสาววนิ
กุล จึงประเสริฐ หรือ นางสาวอชิรา เตาลานนท์ รวมเป็น
สองคน และประทับตราสาคัญของบริษัท
นายฮุย เว็ง ชอง นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ นายอนันต์ แก้วร่วม
วงศ์ นายเอนก พนาอภิชน สองในสี่ค นนี้ ลงลายมื อชื่ อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท ข้อจากัดอานาจ
ของกรรมการ ไม่มี
นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร หรือนายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ คน
ใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายแพทริค คอร์โซ หรือนาย
อนั น ต์ วิ จ ายาน คนใดคนหนึ่ ง รวมเป็ น สองคน และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท ข้อจากัดอานาจกรรมการ ไม่มี
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ สองคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ
นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ หรือ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ คนใด
คนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายประชา พัทธยากร หรือ
นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ รวมเป็นสองคน และประทับตรา
สาคัญของบริษัท ข้อจากัดอานาจของกรรมการ ไม่มี

บริษัท

สัญชาติผู้
รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%) สัญชาติผู้ถือหุ้น สัดส่วนกรรมการ
อานาจกรรมการ
ถือหุ้น
ทางพฤตินัย
ต่างชาติต่อ
(สัดส่วน%)
กรรมการทั้งหมด
บริ ษั ท ยู ไ นเต็ ด อิ น ฟอร์ เ มชั่ น ไทย 100
บริ ษั ท เบญจจิ น ดา โฮลดิ้ ง จ ากั ด ไทย
0:5
นายสมชาย เบญจรงคกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิชัย
ไฮเวย์ จากัด
99.99 (ไทย 100)
เบญจรงคกุล และประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ นาย
สมชาย เบญจรงคกุล หรือ นายวิชัย เบญจรงคกุล คนใดคน
หนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ พลอากาศเอกยุทธพงศ์ กิตติขจร
หรือ นายเรืองทรัพย์ โฆวินทะ หรือ นายสันติ เมธาวิกุล รวม
เป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จากัด ไทย 100
บริ ษั ท จั ส มิ น อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ไทย
0:4
นายพิชญ์ โพธารามิก ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมบุญ พัชร
จากัด (มหาชน) 98.3 (ไทย 72.3
โสภาคย์ หรือ นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล รวมเป็นสองคน
สิงคโปร์ 3.2)
และประทับตราสาคัญของบริษัท
บริ ษั ท แอดวานซ์ ดาต้ า เน็ ท ไทย 100
บริ ษั ท ดิ จิ ทั ล โฟน จ ากั ด 51 (ไทย ไทย
1:9
นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทธิ
เวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด
100) บริ ษั ท ที โ อที จ ากัด (มหาชน)
ศักดิ์ กุนทีกาญจน์ และประทับตราสาคัญของบริษัท
48
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ไ ท ย 48.5 บ ริ ษั ท อิ น ทั ช โ ฮ ล ดิ้ ง ส์ จ า กั ด สิงคโปร์
5:11
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายฮุย
จากัด (มหาชน)
สิ ง ค โ ป ร์ (มหาชน) 40.45 (ไทย 21.7 สิงคโปร์
เว็ง ชอง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
2 3 . 9 21 ฮ่องกง 15.9 อังกฤษ 3.8)
ประทับตราสาคัญของบริษัท ข้อจากัดอานาจของกรรมการ
อั งกฤษ 6.1
ไม่มี
อเมริกัน 0.6
บริ ษั ท เน็ ต เวย์ คอมมู นิ เ คชั่ น ไทย 100
นาย ไพโรจน์ โรจนภูสิษฐ์ 51
ไทย
0:2
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญของ
จากัด
บริษัท
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิส ไทย 100
บริ ษั ท พรี เ มี ย ร์ เทคโนโลยี จ ากั ด ไทย
0:5
1.นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ และ
เต็มส์ จากัด
(มหาชน) 99.99 (ไทย 64 สาหรับผู้ถือ
นางเพ็ญศรี เดชติ่งเอง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
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บริษัท

สัญชาติผู้
ถือหุ้น
(สัดส่วน%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก (สัดส่วน%)

สัญชาติผู้ถือหุ้น สัดส่วนกรรมการ
ทางพฤตินัย
ต่างชาติต่อ
กรรมการทั้งหมด

หุ้น 11 อันดับแรก)

บ ริ ษั ท เ ม โ ท ร ซิ ส เ ต็ ม ส์ ค อ ร์ ไทย 100
ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

บริษัทเมโทรแวลูครีเอชั่น จากัด 24.5 ไทย
(ไทย 100)

0:9

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล ไทย 100
อินเตอร์เนต จากัด
บริ ษั ท เอ็ น ที ที คอมมิ วนิ เ คชั่ น ส์ ญี่ปุ่น 100
(ประเทศไทย) จากัด

บ ริ ษั ท ศู น ย์ บ ริ ก า ร วิ ท ย า ก า ร ไทย
อินเตอร์เนต จากัด 99.99 (ไทย 100)
บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ ญี่ปุ่น
ปอเรชั่น จากัด 100

0:5

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
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3:4

อานาจกรรมการ

และประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ 2.นางดวงทิพย์ เอี่ยม
รุ่งโรจน์ หรือ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ หรือ นางเพ็ญศรี เดช
ติ่งเอง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวรเทพ รางชัย
กุล หรือ นายหะริน อุปรา อีกคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ หรือ นายธวิช จารุวจนะ หรือ
นายณรงค์ จารุ ว จนะ หรื อ นายกิ ต ติ เตชะทวี กิ จ กุ ล
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทั บตรา
สาคัญของบริษัท ยกเว้นใบหุ้นกรรมการหนึ่งในสี่คนนี้ลง
ลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท ข้อจากัดอานาจ
ของกรรมการ ไม่มี
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญ
ของบริษัทได้ทุกกรณี
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและ ประทับตราสาคัญของ
บริษัท

19.3.2 สภาพการแข่งขัน
จากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ data center ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย บางรายเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) หรือเป็นบริษัทลูก
ของ บริ ษัทโทรคมนาคม เช่น บริ ษัท ทรู อินเตอร์เน็ต ดาต้า เซนเตอร์ บริษัท ซีเอสลอกซ อินโฟ จากัด
(มหาชน) ทาให้แต่ละบริษัทมีแหล่งที่มาของรายได้จากการดาเนินธุรกิจหลายด้าน ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีการ
จาแนกรายได้ของธุรกิจบริการ data center ออกมาเป็นการเฉพาะ โดยส่วนมากมักรวมอยู่ในหมวดบริการ
cloud หรือบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอื่นๆ อาทิ บริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจ บริษัทขนาดเล็ก และบริษัท
ต่างชาติ เป็นต้น ในขณะที่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางบริษัทมีการจาแนกมูลค่ารายได้ และ
สัดส่วนรายได้จากบริการ data center ไว้163 ทาให้การคานวณหาส่วนแบ่งตลาดจากมูลค่ารายได้ที่เกิดจาก
บริการ data center มีข้อจากัด
หากพิจารณาพื้นที่และตู้สาหรับใส่อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ (Rack server)
สาหรับการให้บริการ data center ที่ผู้ประกอบการแต่ละรายมีให้บริการแก่ลูกค้าพบว่า ในปี 2558 พื้นที่
สาหรับการให้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 18,000 ตารางเมตร และมีตู้ Rack server สาหรับให้บริการรวม
ทั้ง สิ้ น ประมาณ 4,800 ตู้ โดยบริ ษั ท ที่ มี พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด ได้ แก่ บริ ษั ท เอ็ น ที ที คอมมิ ว นิ เ คชั่ น ส์
(ประเทศไทย) จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 26 รองลงมา ได้แก่ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) บริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จากัด ตามลาดับ (ดูรูปที่ 19.7) ซึ่ง
สัดส่วนพื้นที่สาหรับการให้บริการ data center ของ 4 บริษัทรวมกันประมาณร้อยละ 65 แต่ยังไม่อาจสรุปได้
ว่ามีการผูกขาดตลาดของบริษัทเหล่านี้ เนื่องจากธุรกิจบริการ data center เป็นธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มที่จะ
เติบโตอย่างมากในอนาคต การก่อสร้างศูนย์ data center ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการดาเนินการเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ ทาให้ในปัจจุบันมีปริมาณอุปทานมากกว่าอุปสงค์ จึงยังไม่สามารถสะท้อนส่วนแบ่งตลาด
หรือความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า บริษัทที่มีสัดส่วนพื้นที่สาหรับการให้บริการ data center มากที่สุด
นั้นเป็นบริษัทต่างชาติที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติญี่ปุ่น 100% ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์จากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
โดยบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นบริษัทสาขาของบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์
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อาทิ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) จาแนกรายได้บริการ co-location ปี 2558 เท่ากับ 120.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 19 ของรายได้รวมของบริษัท และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) มีรายได้จากการบริการศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data
Center) เท่ากับ 262 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 ของรายได้รวมในปี 2558
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จากัด ในญี่ปุ่น ซึ่งเข้ามาเปิดบริการศูนย์ข้อมูล data center ในประเทศไทยและถือเป็นศูนย์ข้อมูล data
center ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย164
รูปที่ 19.7 สัดส่วนพื้นที่สาหรับการให้บริการ data center ของผู้ประกอบการในปี 2558

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

ลาดับ

164

บริษัท

ส่วนแบ่งตลาดตามพื้นที่ให้บริการ (%)

1

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

8.04

2

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

5.36

3

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)

2.57

4

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จากัด

0.64

5

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด (มหาชน)

0.64

6

บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จากัด

0.64

7

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จากัด

0.64

8

บริษัท สยามดาต้า คอมมิวนิเคชั่น จากัด

0.64

9

บริษัท มาย เทเลคอม กรุ๊ป จากัด

1.07

10

บริษัท เน็ตทรี จากัด

0.54

ที่มา: http://www.th.ntt.com/en/apac/th2/data-center.html

422

ลาดับ

บริษัท

ส่วนแบ่งตลาดตามพื้นที่ให้บริการ (%)

11

บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จากัด

0.96

12

บริษัท โอทาโร จากัด

0.86

13

บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จากัด

9.65

14

บริษัท เคิร์ซ จากัด

1.61

15

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จากัด

3.22

16

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)

15.81

17

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)

0.13

18

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

0.32

19

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จากัด

0.80

20

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จากัด

0.21

21

บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด

0.43

22

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

12.87

23

บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จากัด

0.86

24

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จากัด

3.22

25

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

0.64

26

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จากัด

0.80

27

บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จากัด

26.80

การแข่งขันของธุรกิจบริการ data center ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน อาทิ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น การกาหนดราคา คุณภาพการให้บริการ เป็นต้น ซึ่งไอดีซีประเทศไทยคาดการณ์ว่า ในช่วงแรก
ผู้ประกอบการในตลาดอาจแข่งขันกันด้านราคา แต่ในระยะเวลาต่อไปเมื่อกลุ่มลูกค้าตระหนักถึงประสิทธิภาพ
ของการใช้บริการ data center ที่ช่วยให้เกิดความประหยัด ปลอดภัย และคุ้มค่าต่อบริษัท จะทาให้การ
แข่งขันต้องเน้นด้านคุณภาพการให้บริการเป็นสาคัญ ทั้งด้านมาตรฐานของศูนย์บริการ data center
เครื่ องมือและอุป กรณ์เสริ ม การให้คาปรึ กษา การบริการหลั งการขาย การรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทต่างชาติ เป็นต้น
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19.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
19.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
หากพิจารณาผู้ประกอบการที่ให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทยตามรูปแบบการ
ให้บริการสามารถจาแนกได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 1) การให้บริการรับฝาก server (Co-location) 2)
การให้บริการแบบ “value added” และ 3) การให้บริการแบบข้ามพรมแดน (Cross border)
1) บริ การรั บฝาก server (Co-location) ซึ่งเป็นบริการที่เหมาะสาหรับองค์กรที่ต้องการความ
ปลอดภัยและความมีเสถียรภาพโดยนาเครื่องที่มีอยู่แล้วมาฝากในพื้นที่ที่จัดไว้ เพื่อเป็นการลดภาระในการดูแล
เครื่องเองตลอด 24 ชั่วโมง และลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต หรือเป็นการเช่าพื้นที่สาหรับ
วาง server โดยมีบริษัทที่ให้บริการในรูปแบบนี้ อาทิ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) บริษัท ซีเอส
ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) เป็นต้น
2) บริการแบบ “value added” ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้บริการแบบเหมารวมหลายบริการ อาทิ บริการ
ให้เช่า server (Dedicated server) พร้อมอุปกรณ์คุณภาพสูง ซึ่งผู้ให้บริการจะจัดเตรียมให้ลูกค้าตามความ
เหมาะสม ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและลักษณะการใช้งาน โดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหา server อุปกรณ์
และโปรแกรม software ต่างๆ บริการซ่อมแซมบารุงรักษา การติดตามประเมินผล การออกรายงาน และบาง
บริษัทอาจมีบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สารองกรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery Center) ซึ่งเป็นบริการเพื่อ
การบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีพื้นที่การทางานสารองพร้อมอิ นเตอร์เน็ต
และอุปกรณ์อานวยความสะดวก และรองรับการทางานในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น วิกฤตน้าท่วม เป็นต้น
โดยมีบริษัทที่ให้บริการในรูปแบบนี้ อาทิ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จากัด บริษัท เอ็นทีที คอม
มิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) เป็นต้น
3) บริการแบบข้ามพรมแดน (Cross border) ซึ่งเป็นการให้บริการโดยบริษัทข้ามชาติแบบข้าม
พรมแดน อาทิ IBM, AMAZON เป็นต้น
กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้ data center และบริการ cloud สามารถจาแนกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่
ได้แก่ 1) ธุรกิจการเงิน (banking) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของตลาด data center เนื่องจากเป็น
ธุรกิจที่ต้องจัดเก็บข้อมูลจานวนมากและต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก 2) กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและผู้ประกอบการ
รายย่อย (retailer/SMEs) ซึ่งจาเป็นต้องสารองข้อมูลผลิตภัณฑ์ การจัดส่ง รายละเอียดคู่ค้า และข้อมูลอื่นๆ
จานวนมาก 3) กลุ่มการศึกษา (education) และ 4) ดิจิทัลคอนเทนต์ (TV digital content) ซึ่งเป็นธุรกิจที่
กาลังเติบโตมาก
นอกจากนี้ ธุรกิจการให้บริการ data center เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่ง
เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทหนึ่ง โดยผู้ประกอบการแต่ละรายประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการอินเทอร์เน็ตมาก่อนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการมาสู่ธุรกิจการให้บริการ data center ซึ่ง
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เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยทั่วไป ผู้ประกอบการที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องยื่นขอใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ data
center อยู่ภายใต้ขอบเขตของใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง และ/หรือแบบที่สอง 165 ซึ่ง
ครอบคลุมบริการต่างๆ อาทิ dedicated server และ co-location เป็นต้น
19.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
การดาเนินธุรกิจการให้บริการ data center ต้องพึ่งพาปัจจัยสาคัญหลัก 2 อย่าง ได้แก่ โครงข่าย
โทรคมนาคม และแหล่งจ่ายไฟ (power supply) โดยโครงข่ายโทรคมนาคมหมายถึง เส้นทางที่เชื่อมระหว่าง
เครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆ ทั้งบนดินและใต้น้าซึ่งต้องรวดเร็ว และปลอดภัย ในขณะที่แหล่งจ่ายไฟจะต้องมี
ความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากที่สุด รวมทั้งต้องมีสถานีย่อย และมีระบบสารองไฟหากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ
ทั้งนี้ บริการ data center เปรียบเสมือนถังน้าที่เก็บน้าไว้ ส่วนโครงข่ายโทรคมนาคมเปรียบเสมื อนท่อรับส่ง
น้าที่ต้องมีความพร้อมและอานวยความสะดวกให้กับ data center ให้มากที่สุด166 ดังนั้น การที่อุปทานของ
บริการ data center ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ทา
ให้โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของไทยจาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงทั้งด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่าง
เสรีและรวดเร็ว
ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญ คือ ที่ดินสาหรับสร้างศูนย์บริการ data center ซึ่งต้องเป็นสถานที่ที่น้าไม่
ท่วม และอยู่ในบริเวณที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นทั้งโครงข่ายโทรคมนาคม และแหล่งจ่ายไฟสามารถ
เข้าถึงได้และเชื่อมโยงไปยังลูกค้าที่ใช้บริการได้ ซึ่งการครอบครองที่ดินอาจเป็นข้อจากัดสาหรับผู้ประกอบการ
ต่างชาติหากไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ธุรกิจ data center เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูงทั้งในเรื่องสถานที่ตั้ง พื้นที่ให้บริการ
อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น รวมทั้งต้องอาศัยบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการดูแลและ
ให้บริการแบบครบวงจร ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจ data center ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้าน IT ที่
มีความสามารถที่จาเป็นต่อการสร้างและดาเนินธุรกิจ data center
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ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ได้แก่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เช่น บริการอินเทอร์เน็ต และบริการ
อื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ใบอนุญาตแบบที่สอง ได้แก่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีหรือไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์
ให้บริการจากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลหรือเป็นการประกอบกิจการที่ไม่มีผลกระทบโดยนัยสาคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมหรือต่อประโยชน์
สาธารณะและผูบ้ ริโภค เช่น บริการสายเช่า บริการระบบเครือข่ายข้อมูล บริการแบนด์วิธ บริการศูนย์ข้อมูล และบริการอื่นใดที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
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19.4.3 ศักยภาพของคนไทย
รูปแบบการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ทาให้แต่ละบริษัทมีการสารอง
ข้อมูลที่มากมาย จึงหันมาให้ความสาคัญกับการพึ่งการสารองข้อมูล ซึ่งการสารองข้อมูลกับ data center ใน
ต่างประเทศยังเป็นข้อกังวลว่าข้อมูลที่ถูกส่งไปสารองไว้ที่ระบบในต่างประเทศอาจไม่ปลอดภัยในอนาคต ธุรกิจ
ในประเทศไทยจึงหันมาให้ความสนใจการใช้บริการ data center และ cloud services ในประเทศไทยมาก
ขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการไทยสามารถให้บริการและสื่อสารเป็นภาษาไทย ทาให้เกิดความสะดวกในการสื่อสาร
กับลูกค้าหากระบบการสารองข้อมูลมีปัญหาขัดข้องขึ้นมาระหว่างการดาเนินการ167
จากการที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการ data center ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย บางรายเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) หรือเป็นบริษัทลูก
ของ บริ ษัทโทรคมนาคม เช่น บริ ษัท ทรู อินเตอร์เน็ต ดาต้า เซนเตอร์ บริษัท ซีเอสล็อกซ อินโฟ จากัด
(มหาชน) ทาให้บริษัทเหล่านี้มีข้อได้เปรียบด้านระบบเครือข่ายโทรคมนาคม ทาให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต อีกทั้งมีฐานลูกค้าจานวนมาก ซึ่งทาให้สามารถขยายการให้บริการลูกค้าเดิมโดย
การนาเสนอธุรกิจบริการ data center ให้กับลูกค้าเดิมของบริษัทได้ ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจะค่อนข้างเสียเปรียบเนื่องจาก ธุรกิจบริการ data center เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเงินทุน และ
เทคโนโลยีขั้นสูงในการดาเนินธุรกิจ

19.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
ในปัจจุบัน ธุรกิจในประเทศไทยต่างตระหนักถึงความสาคัญของบริการ data center และบริการ
cloud ทาให้มีความต้องการใช้บริการ data center มากขึ้นทั้งแบบรับฝาก server (Co-location) และแบบ
“value added” อีกทั้งธุร กิจ data center เป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในประเภทกิจการ 7.9.2.3 กิจการนิคมหรือเขต data center โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้
1. ต้องจั ดให้มีบริการ เช่น บริการรับฝากวางคอมพิว เตอร์แม่ข่าย (Server Co-location)
บริการดูแลระบบ (Managed Service ) บริการ Backup เครื่อง Server ของลูกค้า บริการ
Disaster Recovery Service (DRS) เป็นต้น
2. ต้องมีพื้นที่สาหรับให้บริการ Data Center ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
3. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบความเร็วสูงไปยังศูนย์กลางสื่อสาร
โทรคมนาคมทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศอย่างน้อย 4 วงจร ทั้งนี้ ต้องเป็นวงจรใน
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ประเทศที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 10 Gbps. อย่างน้อย 3 วงจร และมีความเร็วรวมของทุก
วงจรไม่น้อยกว่า 60 Gbps
4. ต้องสามารถให้บริการได้ในขณะที่มี การซ่อมบารุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ระบบ (Concurrently Maintainable)
5. ต้องมีระบบ Engine Generator ที่เป็น Continuous Rating ที่รองรับปริมาณการใช้ไฟ
ทั้งหมดของ Data Center พร้อมระบบสารองกรณี Engine Generator ตัวหนึ่งตัวใดชารุด
หรือหยุดทางาน
6. ต้องมีอุปกรณ์หรือระบบสารองในอุปกรณ์ UPS, IT Cooling และ UPS Cooling โดยต้อง
ทางานในทันทีที่อุปกรณ์หลักหยุดทางานและไม่กระทบต่อการให้บริการ
7. ต้องมีเส้น ทางส ารองในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ขึ้นต่อกัน (Independent Distribution
Paths)
8. ต้องมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายกรณีที่อุปกรณ์ตัวหนึ่งตัวใดชารุด หรือ
หยุดทางาน
9. ต้องมีระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบสารอง
10. ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยทั่วพื้นที่
11. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
12. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน Data Center
ตลาดบริการ data center ในประเทศไทยเป็นตลาดที่บริษัทต่างชาติมีบทบาทค่อนข้างสูง ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า มีผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลต่างชาติ 1 ราย และผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลไทยแต่อยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นต่างชาติอีก 5 ราย โดยนิติบุคคลต่างชาติ 1 รายนั้นมีสัญชาติญี่ปุ่ น และได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส่วนผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลไทยแต่
อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นต่างชาติอีก 5 รายนั้น ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านอื่นๆ ในประเทศ
ไทยมาเป็นเวลานานและขยายหรือปรับรูปแบบการให้บริ การมาสู่บริการ data center ด้วย ซึ่งในปัจจุบันมี
การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นและอานาจของกรรมการในการบริหารจัดการทาให้บทบาทการบริหารธุรกิจ
เป็นของผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งทาให้เห็นได้ว่า ผู้ประกอบการต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาดาเนินธุรกิจ data
center ในไทยมากขึ้น ทาให้ส่งผลกระทบในเชิงบวกหากมีการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน data
center และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดาเนินธุรกิจกับบริษัทต่างชาติ
การเติบโตของธุรกิจ data center และ cloud services เริ่มต้นจากต่างประเทศในหลายปีก่อน และ
ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสืบเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมตามนโยบายของรัฐ ส่งผลให้
นอกจากผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในไทยแล้ว ยังมีผู้ประกอบการต่างชาติอีก
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รูปแบบหนึ่งที่สนใจเข้ามาเจาะตลาดในไทย ได้แก่ บริการแบบข้ามพรมแดน (Cross border) ซึ่งเป็นการ
ให้บริการโดยบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่แบบข้ามพรมแดน อาทิ IBM, AMAZON เป็นต้น

19.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
ธุรกิจบริการ data center เป็นธุรกิจที่ไม่มีหน่วยงานกากับดูแลโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
จุดมุ่งหมายหลักของการให้บริการ data center คือ ความพร้อมในการใช้การได้ (Availability) สูงสุด หรือมี
ช่วงเวลาที่ต้องหยุด (Downtime) ต่าสุด ดังนั้น ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงมุ่งเน้นให้บริการ data center
ของตนมีระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีเวลาที่ใช้การได้ (Availability) มากที่สุดเท่าที่จะ
ทาได้ ซึง่ หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริการ data center ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาที่ธุรกิจต้องการ
จะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและรายได้ของธุรกิจ ช่วงเวลาที่ data
center หนึ่งๆ สามารถใช้การได้ หรือ Availability นั้น จึงเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาความพร้อมของ
data center โดยสามารถกาหนดได้ในหลายลักษณะ ซึ่งมาตรฐานสากลที่นิยมใช้สาหรับเป็นแนวทางในการ
สร้าง data center นั้น มีอยู่ 3 มาตรฐานซึง่ เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ได้แก่
 มาตรฐานของ UPTIME INSTITUTE
 มาตรฐาน TIA-942 (Telecommunications Infrastructure Standard for DATA
Centers Telecommunications Industry Association) (TIA)
 มาตรฐาน ANSI/BICSI 002-2011 (Data Center Design & Implementation best
practice)
มาตรฐานของ UPTIME INSTITUTE และ TIA-942 แบ่งระดับ Tier ออกเป็น 4 ระดับ ส่วน BICSI
แบ่งเป็น 5 ระดับ แต่มีรายละเอียดต่างกัน โดยมาตรฐานของ UPTIME INSTITUTE มุ่งเน้นงานระบบ
วิศวกรรมที่ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Site Infrastructure) ของโครงการ ส่วนมาตรฐาน TIA-942
และ BICSI นั้น มีรายละเอียดครอบคลุมในภาพรวมทั้งทางด้านการเลือกพื้นที่ตั้ง งานสถาปัตยกรรม ระบบ
ไฟฟ้า เครื่องกล และสื่อสาร168
สาหรับมาตรฐานในประเทศไทยนั้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้จัดทามาตรฐาน data center
ของประเทศไทย (National data center standard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ติดตั้ง ปฏิบัติการ
และการบารุงรักษา data center รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบติดตั้งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับ
เชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล169

168
169

ที่มา: มาตรฐานศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) http://sitem.co.th/ (20 สิงหาคม 2561)
ที่มา: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สาหรับประเทศไทย http://eit.or.th (20 สิงหาคม 2561)
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นอกจากนี้ ที่ผ่านมาภาครัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริมและผลักดั นให้เกิด ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ เพื่อสร้าง
เสถียรภาพของ data center ทั้งประเทศ โดยการสร้าง data center ในพื้นที่ขนาดใหญ่โดยหน่วยงานรัฐจะ
เป็นผู้ ใช้ร ายใหญ่ ซึ่งมีรัฐ กับเอกชนเข้ามาร่ว มกันลงทุน โดยจะมีหน่ว ยงานกลางรับผิ ดชอบในการกาหนด
มาตรฐานการให้บริ การ มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อให้คุณภาพและราคา
ค่าบริการที่หน่วยงานภาครัฐใช้บริการอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับ มี
สัดส่วนของพื้นที่เหมาะสมในการให้บริการตามความต้องการของท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ที่สาคัญที่สุดก็คือ
data center ทุกแห่งจะมีการเชื่อมต่อถึงกัน และสามารถนาไปสู่การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเช่น Big
Data ได้ในอนาคต แต่แผนการดาเนินการดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าเท่าใดนัก

19.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
19.7.1 บทสรุป
ธุรกิจบริการ data center เป็นธุรกิจบริการในบัญชีสาม (21) ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2542 แต่ ใ นปั จ จุ บั น บริ ษั ท ต่ า งชาติ มี บ ทบาทค่ อ นข้ า งสู ง ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า มี
ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลต่างชาติ 1 ราย และผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลไทยแต่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของผู้ถือหุ้ นต่างชาติอีก 5 ราย ผู้ป ระกอบการในธุรกิจนี้ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ห ลากหลาย บางรายเป็ น ผู้ ป ระกอบกิ จ การโทรคมนาคม บางรายเป็น บริ ษัท ลู ก ของบริ ษั ท
โทรคมนาคม เป็นต้น การที่ผู้ประกอบการต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาดาเนินธุรกิจ data center ในไทยมาก
ขึ้น ทาให้ส่งผลกระทบในเชิงบวกหากมีการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน data center และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดาเนินธุรกิจกับบริษัทต่างชาติ
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ data center เป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งโครงข่าย
โทรคมนาคมและแหล่งจ่ายไฟที่มีความรวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งต้องใช้เงินทุนสูงทั้งในเรื่องสถานที่ตั้ง พื้นที่
ให้บริการ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ระบบโทรคมนาคม เป็นต้น อีกทั้งต้องอาศัยบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการ
ดูแลและให้บริการแบบครบวงจร หากประเทศไทยต้องการขยายตลาดธุรกิจการให้บริการ data center
จาเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง
19.7.2 ข้อเสนอแนะ
ธุรกิจดิจิทัลเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้นโยบายของรัฐบาล อีกทั้งรูปแบบการดาเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ทาให้ธุรกิจในประเทศไทยหันมาให้ความสนใจการใช้บริการ data
center และ cloud services ในประเทศไทยมากขึ้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรเปิดเสรีธุรกิจนี้ซึ่งจะจูงใจให้
ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาลงทุนในการให้บริการ data service แก่ผู้ ประกอบการในประเทศและ
ผู้ประกอบการในประเทศข้างเคียง ดังเช่นในกรณีของ บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด มากขึ้น อย่างไร
ก็ดี รัฐควรมีมาตรการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ data center เพื่อจูงใจให้มีการลงทุนในธุรกิจนี้ ดังนี้
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 จัดให้มีโครงการฝึกอบรมบุคลากรที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ
งาน IT ในสาขาที่ขาดแคลนและมีความต้องการสูงในตลาด โดยเน้นทั้งด้านคุณภาพของ
บุคลากรและปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด รวมทั้งปรับปรุง หลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด IT ในปัจจุบัน
 เร่งผลักดันการสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานรัฐแต่ละ
แห่งเข้าด้วยกัน และสามารถนาไปสู่การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในอนาคต
 ปรั บ ปรุ ง ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานทั้ ง โครงข่ า ยโทรคมนาคม และแหล่ ง จ่ า ยไฟ (power
supply) ให้มีเส้นทางที่เชื่อมระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคมได้อย่างเสรีและรวดเร็ว รวมทั้ง
ต้องมีแหล่งจ่ายไฟทีม่ ั่นคงและมีเสถียรภาพมากที่สุด
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บทที่ 20 ธุรกิจการให้คาปรึกษาและบริการด้านการบริหารจัดการ
20.1 บทนา
นโยบาย Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายที่จะนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางและกับดักความเหลื่อมล้า พร้อมเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้ว ยการพัฒ นาอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกั บการ
เชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ทั้งนี้ หนึ่งในเป้าหมายที่สาคัญของนโยบายดังกล่าว คือ “ต้องการให้ผู้ประกอบการไทย เป็น SME 4.0
ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการ มี
ความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาดโลก ทาให้มีรายได้
สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีอนาคตที่สดใส” แต่การประกอบธุรกิจจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ แต่ SMEs ของประเทศเกือบร้อยละ 50 ยังขาดศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การได้รับ
คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการจากผู้เชี่ยวชาญที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างมาก
การศึกษาในส่วนนี้จะเป็นการศึกษาโครงสร้างตลาดธุรกิจให้คาปรึกษาด้านจัดการธุรกิจว่ามีจานวนผู้
ให้บริการมากน้อยเพียงใด เป็นผู้ประกอบธุรกิจไทยหรือต่ างชาติในสัดส่วนเท่าไหร่ และหากมีการเปิดเสรีการ
ให้บริการธุรกิจดังกล่าวแล้วจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยหรือไม่ และประโยชน์ที่จะได้รับจะมีมาก
น้อยเพียงใด ข้อดี ข้อเสียของการเปิดเสรีการให้บริการในธุรกิจดังกล่าวจะมีมากน้อยเพียงใดโดยคณะผู้วิจัยจะ
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องทั้งจากผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจากธุรกิจดังกล่าว

20.2 ขอบเขตตลาด
ธุรกิจให้คาปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจเติบโตพร้อมกับความต้องการของธุรกิจในสาขาอื่นๆ ในยุคที่
การแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ มี ค วามรุ น แรงเพื่ อ ช่ ว งชิ ง ตลาดและการจั ด ตั้ ง บริ ษั ทใหม่ จ านวนมาก ในขณะที่
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองเปลี่ยนแปลงและผันผวนตลอดเวลา ภาคธุรกิจจึงต้องมีการปรับแผน
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจหรือปรับปรุงการทางานภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่ง
บริษัทให้บริการข้อมูลสถิติ Statista ประเมินว่า ตลาดให้คาปรึกษาด้านการจัดการ (ด้านกลยุทธ์และ
การจัดการภายในองค์กร) ของโลก ในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าสูง 1.02 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 3.6 ล้าน
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าตลาดให้คาปรึกษาทั้งหมดซึ่งครอบคลุมถึงรวมการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ การให้คาปรึกษาด้านการเงิน และให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี 170 ธุรกิจที่ต้องการบริการที่ปรึกษาด้าน
การจัดการสูงยังคงเป็นธุรกิจในภาคการเงินและธุรกิจพลังงาน171
ฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนดให้ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการจัดการอยู่ใน
หมวดเลข TSIC 70209 (การบริการให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ) การค้นหารายชื่อบริษัทในหมวด
นี้โดยเลือกการแสดงข้อมูลตามรายได้รวมปี พ.ศ. 2559 แสดงว่า มีบริษัทจดทะเบียนในหมวดนี้ 6,321 แห่ง
แต่ในรายละเอียดแล้ว กลับพบว่ามีบริษัทจานวนมากที่ไม่ได้ดาเนินธุรกิจให้คาปรึกษาด้านการจัดการแต่อย่าง
ใด โดยเฉพาะบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด (อุตสาหกรรมเคมี)
บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จากัด (ธุรกิจพลังงาน) บริษัท โกลว์ จากัด (ธุรกิจพลังงาน) ที่มีรายได้รวมกัน 3.6
หมื่นล้านบาท ซึ่งดาเนินธุรกิจหลักในธุรกิจพลังงาน แต่จดทะเบียนบริษัทในหมวดที่ปรึกษาด้านการจัดการตาม
คาแนะนาของฝ่ายทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประเทศไทยไม่ มี ส มาคมธุ ร กิ จ ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการบริ ห ารจั ด การ จึ ง ไม่ ส ามารถหารายชื่ อ
ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ได้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงต้องตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่จดทะเบียนในหมวด 70209 ว่า
เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการจริงในทางปฏิบัติหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบแหล่งข้อมูลอื่นๆ
เพื่อที่จะระบุรายชื่อของผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ที่ไม่ปรากฏในรายชื่อบริษัทจดทะเบียนภายใต้ TSIC 70209
ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทและการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ว่าบริษัทที่
ต้องการตรวจสอบนั้นให้บริการที่ปรึกษาในการบริหารจัดการหรือไม่
2. ตรวจสอบจากรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการจากสมาคมที่ปรึกษาด้านการจัดการ
หรือบริษัทวิจัยตลาดในต่างประเทศ ได้แก่ Management Consultancies Association
ของสหราชอาณาจั ก ร 172 บริ ษั ท Statista และฐานข้ อ มู ล บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา (Business
Consultancy and Advisory) ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย: ซึ่งพบว่า มีบริษัทที่
ปรึ ก ษาด้า นการจั ด การที่มี ชื่ อ เสี ย งของต่า งประเทศด าเนิ น ธุ ร กิจ ในประเทศไทย แต่ จ ด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในหมวดอื่น ๆ เช่น บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอน
ซัลติ้ง (ประเทศไทย) จากัด (TSIC 62090 (กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ))
บริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จากัด (TSIC 62021 (กิจกรรมการให้คาปรึกษาทางด้าน
ฮาร์ดแวร์)) เป็นต้น เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ให้บริการที่หลากหลายนอกเหนือจากบริการให้
คาปรึกษาและบริการด้านการบริหารจัดการ
170

https://www.statista.com/statistics/624426/global-consulting-market-size-by-sector/
Source Global Research. 2016. The South East-Asia Consulting Market.
172
https://www.mca.org.uk/
171
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เมื่อคณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบและจัดทารายชื่อผู้ประกอบการในธุรกิจให้คาปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการเรียบร้อยแล้ว ได้คัดเลือกรายชื่อบริษัทข้างต้นที่มีรายได้จากการขายและบริการสุทธิ สูงสุด 20 อันดับ
แรกเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างในการถือหุ้นดังที่แสดงในส่วนถัดไป

20.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
20.3.1 โครงสร้างตลาด
บริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติบางแห่งในต่างประเทศมักดาเนินธุรกิจที่ปรึกษาหลายแขนงควบคู่กันไป เช่น
ที่ปรึกษากฎหมาย การบัญชี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี และที่ ปรึกษากลยุทธ์และการบริหารธุรกิจ แต่จะจัดตั้ง
บริษัทลูกเพื่อแยกบัญชีการดาเนินธุรกิจแต่ละสาขาเป็นการเฉพาะ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นการจัดตั้งบริษัทที่
ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับแรก ซึ่งมีรายได้รวมปี พ.ศ. 2559 มูลค่า 5,016 ล้าน
บาท (ตารางที่ 20.1)
การวิเคราะห์สัดส่วนกรรมการต่างชาติและสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ พบว่า บริษัทที่ปรึกษาที่ดาเนิน
ธุรกิจในประเทศไทยมีการจัดตั้ง 4 ลักษณะ (ดูตารางที่ 20.2) ได้แก่
(1) เป็นนิติบุคคลต่างด้าว 6 ราย
(2) เป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤตินัยผ่านโครงสร้างการถือหุ้นที่ให้นิติบุคคลต่างชาติถือหุ้นใหญ่ผ่าน
บริษัทโฮลดิ้งส์ 3 ราย
(3) เป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤตินัยจากการมีกรรมการต่างชาติข้างมาก 1 ราย
(4) เป็นนิติบุคคลไทยทีม่ ีบุคคลธรรมดาไทยถือหุ้นทั้งหมด 10 ราย
 นิติบุคคลต่างด้าว
บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าวมี 6 บริษัท โดยเป็นสัญชาติอเมริกัน 3 บริษัท ได้แก่
Bain & Company Thailand Inc., L.E.K Consulting (Asia Pacific) LLP และ A.T. Kearney Thailand
สัญชาติญี่ปุ่น 1 บริษัท ได้แก่ JMA Consultants (Thailand) และสัญชาติสิงคโปร์แต่มีผู้ถือหุ้นข้างมากเป็น
ชาวญี่ปุ่นอีก 2 บริษัท ได้แก่ ABeam Consulting (Thailand) และ NRI Consulting & Solutions
(Thailand)
บริษัท Bain & Company Thailand Inc. ได้ขออนุญาตเพื่อดาเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2548 ผ่าน
ช่องทางตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 สาหรับการทาธุรกิจ
บริการให้คาปรึกษาและคาแนะนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบรวมกิจการ
การซื้อกิจการ การพัฒนาองค์กร การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 20.1 รายได้รวมปี 2559 ของบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ 20 อันดับแรก
บริษัทที่ปรึกษา

1. Bain & Company Thailand
2. Mckinsey & Company (Thailand)
3. The Boston Consulting Group
(Thailand)
4. Deloitte Consulting
5. ABeam Consulting (Thailand)
6. Pricewaterhousecoopers Consulting
(Thailand)
7. NRI Consulting & Solutions (Thailand)
8. Roland Berger
9. JMA Consultants (Thailand)
10. MHCB Consulting (Thailand)
11. Claris
12. Bolliger & Company Consulting
13. Business Navigator Consulting
14. Bridge Consulting
15. AEC Advisory (Thailand)
16. A.T. Kearney (Thailand)
17. Primestreet Consulting (Thailand)
18. L.E.K Consulting (Asia Pacific) LLP
19. PYI Consulting
20. Boutique Consulting Group
รวม

รายได้รวมปี
2559 (ล้าน
บาท)
1,169

ส่วนแบ่ง
ตลาด

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)

23.3%

898
826

17.9%
16.5%

จดทะเบียนในต่างประเทศ ไม่ทราบ
ข้อมูล
20
40

555
505
420

11.1%
10.1%
8.4%

43
10
81

117
79
76
59
52
45
39
35
34
34
30
26

2.3%
1.6%
1.5%
1.2%
1.0%
0.9%
0.8%
0.7%
0.7%
0.7%
0.6%
0.5%

8
7
5,016

0.2%
0.1%

80
2
5
2
1
3
5
5
4
10
1
จดทะเบียนในต่างประเทศ ไม่ทราบ
ข้อมูล
5
5

หมายเหตุ: *รายได้ของบริษัท Primestreet Consulting (Thailand) เป็นรายได้ปี 2560 เนื่องจากจัดตั้งในปีดังกล่าว
ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 20.2 โครงสร้างการถือหุ้นของธุรกิจบริการให้คาปรึกษาด้านการจัดการ 20 อันดับแรก จาแนกตามรายได้รวม ปี 2559
บริษัท

ประเภทนิติบุคคล

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นหลัก

1. Bain & Company
Thailand, Inc.
2. Mckinsey &
Company (Thailand)

นิติบุคคลต่างด้าว

3. The Boston
Consulting Group
(Thailand)

ต่างชาติโดยพฤตินัย
จากการถือหุ้นผ่าน
บริษัทโฮลดิ้ง

4.

นิติบุคคลไทย 73%

Deloitte Consulting ต่างชาติโดยพฤตินัย
จากการมีกรรมการ
ต่างชาติข้างมาก
5. ABeam Consulting นิติบุคคลต่างด้าว
(Thailand)
6. Pricewaterhouseco นิติบุคคลไทย 60%
opers Consulting
(Thailand)

ไม่ทราบผู้ถือหุ้น เนื่องจากมี
สถานะเป็น “นิติบุคคลต่างด้าว”
นาย เชษฐา เทอดไพรสันต์
แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี อิงค์
ไทย โฮลดิ้งส์
บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง
กรุ๊ป โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
จากัด
บีซีจี ไทยแลนด์ อินเวสต์เม้นท์
,อิงค์
บีซีจี โฮลดิ้ง คอร์ป
บริษัท ดีลอยท์ โฮลดิ้ง จากัด
ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง(เอสอีเอ) โฮ
ลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี
เอบีม คอนซัลติ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
จากัด

สัดส่วนหุ้น
ไม่ทราบ

สัญชาติ
ไม่ทราบ

จานวนกรรมการไทย ต่อ
กรรมการต่างชาติ

อานาจกรรมการ

ไม่ทราบรายชื่อกรรมการ

73%
27%

ไทย
อเมริกัน

2 ต่อ 0

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

51%

ไทย

4 ต่อ 1

25%
24%

อเมริกัน
อเมริกัน

98%
2%

ไทย
สิงคโปร์

0 ต่อ 1

นายอิษฎา หิรัญวิวัฒน์กุล หรือ นายบริวัฒน์
ปิ่นประดับ ลงลายมือชื่อและประทับตรา
สาคัญของบริษัท หรือ นางสาวพิลาสินี กิตติ
ขจร นางสาวอสมา ดารงค์มงคลกุล และ นาง
เดโบร่า ที ซิมป์สัน รวมเป็นสามคน ลง
ลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของ
บริษัท
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสาคัญ ของบริษัท

100%

สิงคโปร์

2 ต่อ 1

60%

ไทย

3 ต่อ 3

40%

สิงคโปร์
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กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท หรือให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และ

บริษัท

ประเภทนิติบุคคล

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นหลัก

สัดส่วนหุ้น

สัญชาติ

จานวนกรรมการไทย ต่อ
กรรมการต่างชาติ

ประทับตราสาคัญของบริษัทในเอกสาร
สัญญาต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการเชิงวิชาชีพ
แก่ลูกค้า เอกสารที่เกีย่ วข้องกับกระทรวง
แรงงาน กองตรวจคนเข้าเมือง กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานของรัฐ
อื่นๆ

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอน
ซัลติ้ง โฮลดิ้งส์ (เอส) พีทีอี ลิมิ
เต็ด

7. NRI Consulting &
Solutions (Thailand)
8. Roland Berger

นิติบุคคลต่างด้าว

9. JMA Consultants
(Thailand)
10. MHCB Consulting
(Thailand)

นิติบุคคลต่างด้าว

ต่างชาติโดยพฤตินัย
จากการถือหุ้นผ่าน
บริษัทโฮลดิ้ง

ต่างชาติโดยพฤตินัย
จากการถือหุ้นผ่าน
บริษัทโฮลดิ้ง

อานาจกรรมการ

โนมูระ รีเซิร์ช อินสติติวท์ เอเชีย
แปซิฟิก ไพรเวท ลิมิเต็ด
บริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์
บางกอก โฮลดิ้ง จากัด
โรแลนด์เบอร์เกอร์ โฮลดิ้งส์
จีเอ็มบีเอช
เจเอ็มเอ คอนซัลแตนซ์ อิงค์.

100%

สิงคโปร์

0 ต่อ 5

74%
27%

ไทย
เยอรมัน

2 ต่อ 1

100%

ญี่ปุ่น

0 ต่อ 3

บริษัท ซมโปะ โบรคเกอร์ส
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไอบีเจ ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง
จากัด
บริษัท สยามมารูเบนิอินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

28%
19%
18%
17%
10%
7%

ไทย
ญี่ปุ่น
ไทย
ไทย
ญี่ปุ่น
ไทย

1 ต่อ 1
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กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท

กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสาคัญ ของบริษัท

บริษัท

ประเภทนิติบุคคล

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นหลัก

สัดส่วนหุ้น

สัญชาติ

จานวนกรรมการไทย ต่อ
กรรมการต่างชาติ

ธนาคาร มิซูโฮ จากัด
บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
11. Claris

นิติบุคคลไทย 100% นาย ปราโมทย์ พรประภา

100%

ไทย

4 ต่อ 0

12. Bolliger &
Company Consulting
13. Business Navigator
Consulting

นิติบุคคลไทย 100% นาง มัลลิกา ภูมิวาร

100%

ไทย

1 ต่อ 0

นิติบุคคลไทย 100% นาย เสนธิป ศรีไพพรรณ
นาง สุวิมล วิภูชนิน
นางสาว อัจจิมา พัชราภา
นิติบุคคลไทย 100% นาย สัคคภัท นาทีกาญจนลาภ
นาย สิริเกียรติ์ บุญวรเศรษฐ์
นางสาว รสสุคนธ์ บุญวรเศรษฐ์
นาง เขมรัตน์ นาทีกาญจนลาภ

44%
28%
28%
47%
37%
13%
3%

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2 ต่อ 0

นิติบุคคลไทย 100% นางสาว นภาธร บริสุทธิ์

100%

ไทย

2 ต่อ 0

นิติบุคคลต่างด้าว

100%

อเมริกัน

0 ต่อ 3

50%
50%

ไทย

2 ต่อ 0

14. Bridge Consulting

15. AEC Advisory
(Thailand)
16. A.T. Kearney
(Thailand)
17. Primestreet
Consulting (Thailand)

เอ.ที.เคียร์เน่ อิงค์

นิติบุคคลไทย 100% นาย ชวภาส องค์มหัทมงคล
นาย รีวิน เพทายบรรลือ
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1 ต่อ 0

อานาจกรรมการ

บริษัท

18. L.E.K Consulting
(Asia Pacific) LLP
Thailand Branch
19. PYI Consulting
20. Boutique
Consulting Group

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลต่างด้าว

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นหลัก

สัดส่วนหุ้น

ไม่ทราบผู้ถือหุ้น เนื่องจากมี
สถานะเป็น “นิติบุคคลต่างด้าว”

ไม่ทราบ

นิติบุคคลไทย 100% นาย ปฐม ยงวนิชย์
นาง ภารดี ยงวณิชย์
นิติบุคคลไทย 100% นาง ปรารถนา มงคลกุล
นาย ปูรณ์ มโนมัยพิบูลย์

90%
10%
96%
4%
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สัญชาติ
ไม่ทราบ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

จานวนกรรมการไทย ต่อ
กรรมการต่างชาติ
ไม่ทราบรายชื่อกรรมการ

1 ต่อ 0
4 ต่อ 0

อานาจกรรมการ

ส่วนบริษัท L.E.K Consulting (Asia Pacific) LLP ได้ขอดาเนินธุรกิจในประเทศไทยผ่าน
สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2542 เพื่อ
ให้บริการในด้านกลยุทธ์การบริหารงาน การให้คาปรึกษาทางด้านการบริหารรวมทั้งให้คาปรึกษาทางด้านกล
ยุทธ์ ในด้านการตลาด การพาณิชย์ การอุตสาหรรม การค้าการลงทุนการจัดระบบงานและองค์กรในสานักงาน
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
ในกรณีบริษัท A.T. Kearney Thailand ซึ่ง เอ.ที.เคียร์เน่ อิงค์สัญชาติอเมริกันเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ล งทุ น ตามสนธิ สั ญ ญาไมตรี แ ละความสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2541 เพื่อให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับบริการ
ธุรกิจ (ยกเว้นธุรกิจนักบัญชีรับรองทั่วไป และธุรกิจให้คาปรึกษาด้านการลงทุนด้านหลักทรัพย์
กรณีของบริษัท ABeam Consulting (Thailand) บริษัท NRI Consulting & Solutions
(Thailand) ซึ่งเป็นนิติบุคคลสิงคโปร์ แต่เป็นบริษัทญี่ปุ่นโดยพฤตินัย และบริษัท JMA Consultants
(Thailand) ซึ่งเป็นนิติบุคคลญี่ปุ่น ได้รับสิทธิดาเนินธุรกิจในประเทศไทยผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
บริษัท ABeam Consulting (Thailand) ได้รับอนุญาตในการประกอบธุร กิจบริการให้คาปรึกษา
และแนะนาในการประกอบธุรกิจด้านการบริหารจัดการ ด้านการวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ซอฟต์แวร์)
บริษัท NRI Consulting & Solutions (Thailand) ได้รับอนุญาตดาเนินธุรกิจหลายสาขา เช่น
การวิเคราะห์และตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้คาปรึกษาและแนะนาในการประกอบธุรกิจ
เช่น การวางแผนทางธุรกิจการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การศึกษาตลาดและสภาวะอุตสาหกรรม และการ
วิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และการให้บริการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software,
Digital Content และ Embedded Software
ส่วนบริษัท JMA Consultants (Thailand) ได้รับอนุญาตเพื่อการทาธุรกิจบริการให้คาปรึกษา
และแนะนาในการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพของภาคธุรกิจ (Productivity improvement) ซึ่งนับเป็น
กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม
นิติบุคคลต่างด้าวทั้ง 6 แห่งที่กล่าวมานี้มีรายได้จากการให้บริการปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ
38 ของรายได้รวมของบริษัทที่ปรึกษา 20 แห่ง (รูปที่ 20.1) และเกือบทั้งหมดเป็นบริษัทที่มีรายได้สูงสุดใน
ธุรกิจนี้ จึงกล่าวได้ว่า นิติบุคคลต่างด้าวมีบทบาทสาคัญในธุรกิจที่ปรึกษาด้านการจัดการในประเทศไทย ยังไม่
นับรวมบริษัทต่างชาติที่ดาเนินธุรกิจภายใต้สถานะนิติบุคคลไทย แต่บริหารบริษัทผ่านกรรมการต่างชาติข้าง
มากหรือการถือหุ้นผ่านบริษัทโฮลดิงส์ดังที่จะกล่าวในส่วนต่อไปนี้
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รูปที่ 20.1 ส่วนแบ่งตลาด (จากรายได้รวม) ของบริษัทไทยและบริษัทต่างชาติ
ต่างชาติโดยพฤตินัย
จากการมีกรรมการ
ต่างชาติข้างมาก
11%

นิติบุคคลไทย
23%

ต่างชาติโดยพฤตินัย
จากการถือหุ้นผ่าน
บริษัทโฮลดิ้ง
28%

นิติบุคคลต่างด้าว
38%

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

 บริษัทต่างชาติโดยพฤตินัยจากการถือหุ้นใหญ่ผ่านบริษัทโฮลดิ้งส์
บริษัทต่างชาติโดยพฤตินัยจากการที่มีนิติบุคคลต่างชาติถือหุ้นใหญ่ผ่านบริษัทโฮลดิ้งส์มี 3 ราย ได้แก่
(1) บริษัท The Boston Consulting Group (Thailand)
(2) บริษัท MHCB Consulting
(3) บริษทั Roland Berger
บริษัทกลุ่มนี้มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนมากกว่า 2 ชั้นโดยมีบริษัทโฮลดิ้งส์ถือหุ้นใหญ่ การศึกษา
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเหล่านี้ในรายละเอียด พบว่า ผู้ถือหุ้นต่างชาติจะถื อหุ้นโดยตรง (ในชั้นแรก) ใน
สัดส่วนสูงแต่ไม่เกินร้อยละ 49 ตามกฎหมายและถือหุ้นผ่านบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นนิติบุคคลไทยอีกชั้นหนึ่ง ทาให้
หากนับรวมการถือหุ้นในสองลาดับชั้นแล้วจะเกินร้อยละ 50 ซึ่งหมายถึงว่า ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีอานาจในการ
กากับควบคุมนิติบุคคลนั้น ๆ
ในกรณีของบริษัท The Boston Consulting Group (Thailand) (หรือ BCG Thailand) มีบริษัท บี
ซีจี ไทยแลนด์ อินเวสต์เม้นท์, อิงค์ และ บีซีจี โฮลดิ้ง คอร์ป ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันทั้งสองบริษัท ถือหุ้น
ในชั้นแรกรวมกันร้อยละ 49 แต่บีซีจี โฮลดิ้ง คอร์ป ยังถือหุ้น อีกร้อยละ 49 ของบริษัท เดอะ บอสตัน คอน
ซัลติ้ง กรุ๊ป โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย ทาให้ BCG (Thailand) มีหุ้นส่วนร้อยละ 74
เป็นสัญชาติอเมริกัน (รูปที่ 20.2)
บริษัท MHCB Consulting (Thailand) มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนมากอีกบริษัทหนึ่ง บริษัทมี
สั ญชาติไทยแต่มีนิ ติบุ คคลญี่ปุ่ น ถือหุ้ น ในหลายล าดับชั้ นตามที่ปรากฏในรูปที่ 20.3-ก และ รูปที่ 20.3-ข
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็ นการถือหุ้นไขว้ระหว่าง 3 บริษัท คือ บริษัท MHCB Consulting
บริษัท ซมโปะ โฮลดิ้งส์ (เอเซีย) พีทีอี.แอลทีดี และ บริษัท สยามมารูเบนิอินเตอร์ จากัด โดยมีการถือหุ้นของ
กันและกันทาให้อานาจในการควบคุมอยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าว การถือหุ้นในลักษณะดังกล่าวเป็นที่แพร่หลาย
ในประเทศญี่ปุ่น
สุดท้าย บริษัท Roland Berger มีสัญชาติเยอรมันในทางพฤตินัย จากการถือหุ้นข้างมากของ บริษัท
โรแลนด์เบอร์เกอร์ โฮลดิ้งส์ จีเอ็มบีเอช ซึ่งมีสัญชาติเยอรมัน โดยในชั้นแรก บริษัท Roland Berger มีผู้ถือหุ้น
2 บริษัท (รูปที่ 20.4) ได้แก่ บริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์ บางกอก โฮลดิ้ง จากัด ซึ่งมีสัญชาติไทยและถือหุ้นร้อย
ละ 74 และบริษัท โรแลนด์เบอร์เกอร์ โฮลดิ้งส์ จี เอ็มบีเอช ซึ่งถือหุ้น ร้อยละ 27 แต่ในชั้นที่สอง บริษัท โร
แลนด์เบอร์เกอร์ โฮลดิ้งส์ จีเอ็มบีเอช ถือหุ้นในบริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์ บางกอก โฮลดิ้ง จากัด อีกทอดหนึ่ง
อีกร้อยละ 49 ทาให้เมื่อรวมแล้ว บริษัท โรแลนด์เบอร์เกอร์ โฮลดิ้งส์ จีเอ็มบีเอช ถือหุ้นของบริษัท Roland
Berger รวมร้อยละ 63.26
รูปที่ 20.2 โครงสร้างการถือหุ้นของ The Boston Consulting Group (Thailand)
บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จากัด

บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด (ไทย)

บีซีจี ไทยแลนด์ อินเวสต์เม้นท์,อิงค์
(อเมริกัน) 25% +
บีซีจี โฮลดิ้ง คอร์ป
(อเมริกัน) 24%

51%

บีซีจี โฮลดิ้ง คอร์ป
(อเมริกัน)
49%

นาย บริวัฒน์ ปิ่นประดับ (ไทย) 25.5%
+ นาย อิษฎา หิรัญวิวัฒน์กุล (ไทย)
25.5%

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
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รูปที่ 20.3-ก โครงสร้างการถือหุ้นของ MHCB Consulting (Thailand)

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

รูปที่ 20.3-ข โครงการสร้างถือหุ้นของบริษัท สยามมารูเบนิอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
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รูปที่ 20.4 โครงสร้างการถือหุ้นของ Roland Berger
Roland Berger

บริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์
บางกอก โฮลดิ้ง จากัด 74%
ไทย

โรแลนด์เบอร์เกอร์ โฮลดิ้งส์
จีเอ็มบีเอช 27% เยอรมัน

นาย ชาญชัย ถนัดค้าตระกูล
51% ไทย

โรแลนด์เบอร์เกอร์ โฮลดิ้งส์
จีเอ็มบีเอช 49% เยอรมัน
ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

 บริษัทต่างชาติโดยพฤตินัยจากการมีชาวต่างชาติเป็นกรรมการข้างมาก
Deloitte Consulting เป็นบริษัทเดียวในจานวนบริษัท 20 แห่งที่ถือเป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤตินัย
จากการมีช าวต่า งชาติ เป็ น กรรมการข้ างมาก โดยบริษั ทมี กรรมการเพี ยงคนเดี ยวและเป็น ชาวมาเลเซี ย
นอกจากการมีกรรมการข้างมากเป็นชาวต่างชาติ แล้ว บริษัท Deloitte Consulting ยังมีโครงสร้างการถือหุ้น
หลายชั้นเช่นเดียวกับบริษัทต่างชาติโดยพฤตินัยผ่านบริษัทโฮลดิงส์ ตามที่ปรากฏในรูปที่ 20.5 – ก และรูปที่
20.5 – ข
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รูปที่ 20.5-ก. โครงสร้างการถือหุ้นของ Deloitte Consulting
Deloitte Consulting

บริษัท ดีลอยท์ โฮลดิ้ง จากัด
ไทย 97.55%
ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง(เอสอีเอ)
โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี
สิงคโปร์ 48.97%

บริษัท พีซ ริเวอร์ จากัด
ไทย 25.5%

บริษัท พีซ เลค จากัด
ไทย 74%

บริษัท แอปเปิ้ลวู้ด จากัด
ไทย 74&

ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง(เอสอีเอ)
โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี
สิงคโปร์ 2.45%

บริษัท ไอซีอาร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
ไทย 25.96%

บริษัท ไอซีอาร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
ไทย 25.96%

บริษัท แอปเปิ้ลบี จากัด
ไทย 74%

บริษัท ไอซีอาร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
ไทย 25.96%

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)
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บริษัท แอปเปิ้ลบี จากัด
ไทย 25.5%

บริษัท พีซ ริเวอร์ จากัด
ไทย 74%

บริษัท ไอซีอาร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
ไทย 25.96%

รูปที่ 20.5-ข โครงการสร้างถือหุ้นของบริษัท ไอซีอาร์ (ประเทศไทย) จากัด

นาง จูเลีย วิรุฬห์จรรยา
ไทย 50.5%

บริษัท ไอซีอาร์ (โฮลดิ้งส์) จากัด
ไทย 51%

นาย สตีเว่น นิโคลาส พาร์เมนเธอร์
ประเทศอื่น 24.26%

นาย สตีเว่น นิโคลาส พาร์เมนเธอร์
อังกฤษ 48.79%

นาย ไมเคิล โรเจอร์ ไอลส์
อังกฤษ 24.26%

บริษัท ไอซีอาร์ (ประเทศไทย) จากัด
ไทย 25.96%

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

20.3.2 สภาพการแข่งขัน
บริษัท Bain & Company Thailand เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายได้สูงสุดในธุรกิจนี้ โดยมีรายได้รวม
ปี พ.ศ. 2559 1,169 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ของรายได้รวมของธุรกิจนี้ (CR1) (ดูรูปที่ 20.6) ส่วนบริษัท
ที่มีรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก (CR3) ซึ่งรวมถึงบริษัท Mckinsey & Company (Thailand) และ บริษัท BCG
(Thailand) มีรายได้รวมกัน 2,894 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของรายได้รวมของธุรกิจนี้
จึงสรุปได้ว่า ตลาดที่ปรึกษาทางธุรกิจเป็นตลาดที่แข่งขัน แม้รายได้รวมของบริษัทที่มีรายได้สูงสุด
อันดับหนึ่ง และบริษัทสามอันดับแรกจะมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ส่วนแบ่งตลาดยังน้อยกว่าร้อยละ 50 จึง
ไม่เข้าเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบการที่มีอานาจเหนือตลาดของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
นอกจากนี้ ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไม่ถูกกากับดูแลโดยมาตรฐานวิชาชีพอย่างธุรกิจตรวจสอบบัญชี ที่
ปรึกษาทางวิศวกรรม หรือสถาปัตยกรรม จึงไม่มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพขึ้นมากากับดูแลมาตรฐาน คณะผู้วิจัยยัง
ไม่พบว่า บริษัท 20 แห่งในรายงานฉบับนี้ได้รวมตัวจัดตั้งสมาคมธุรกิจเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่ปรึกษาด้านการ
จัดการธุรกิจเป็นการเฉพาะ ในอีกด้านหนึ่ง ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจเป็นบริการที่อาศัยข้อมูลและ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรซึ่งตลาดที่ดาเนินธุรกิจอยู่ไม่ได้ผลกระทบจากนโยบายของรัฐอย่างรุ นแรงถึงขั้น
ต้องรวมตัวกันเป็นสมาคมธุรกิจที่เสนอความเห็นหรือต่อรองเชิงนโยบายกับภาครัฐ
สมาคมที่มีกิจ กรรมใกล้เคียงมากที่สุดคือ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ งประเทศไทยซึ่งมีส มาชิกที่
ดาเนิ นธุรกิจหลากหลายสาขารวมถึงมหาวิทยาลัยและรัฐวิสาหกิจ และมีเป้าหมายเป็นพื้นที่ฝึ กอบรมและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสาหรับสมาชิก บริษัทที่ปรึกษาจากรายชื่อ 20 แห่งนี้ มี 2 แห่งเป็นสมาชิกสมาคม ได้แก่
Pricewaterhousecoopers Consulting (Thailand) และ PrimeStreet Advisory (Thailand) (ซึ่งมี
ผู้บริหารและกรรมการกลุ่มเดียวกับ PrimeStreet Consulting),
447

รูปที่ 20.6 ส่วนแบ่งตลาดที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ 21 อันดับแรก (จาแนกตามรายได้ปี 2559)
Bain & Company
Thailand
23%
Mckinsey & Company
(Thailand)
18%

อื่น ๆ (12 แห่ง)
9%
Roland Berger
2%
NRI Consulting &
Solutions (Thailand)
2%
Pricewaterhousecoopers
Consulting (Thailand)
8%

The Boston Consulting
Group (Thailand)
17%
Deloitte Consulting
11%

ABeam Consulting
(Thailand)
10%

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

20.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
20.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการจัดการเป็นธุรกิจที่อาศัย องค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือแนวทางปฏิบัติในการ
ให้คาปรึกษาแก่ลูกค้าที่กว้างขวาง ทาให้บริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าที่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงใน
หลากหลายประเทศได้เปรียบบริษัทขนาดเล็ก ที่มีฐานลูกค้าเฉพาะภายในประเทศ เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจ
จ าหน่ า ยองค์ค วามรู้ จึ ง มิได้ เป็ น ธุ ร กิจ ที่ต้ องมี การลงทุน สู ง ในทรัพ ย์สิ นไม่ ว่า จะเป็น สถานที่ อาคาร หรื อ
เครื่องจักร การจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องยาก ปัจจัยเหล่านี้จึงเอื้อให้บริษัทที่ปรึกษาด้านการ
จัดการขนาดใหญ่ (ระดับ Tier 1 หรือ MBB หรือ Big Three)173 อันได้แก่ Mckinsey and Company,

173

การจัดบริษัท Mckinsey and Company, Bain&Company และ Boston Consulting Group ให้อยู่ในระดับ Tier 1 เป็นการจัดกลุ่มใน
วงการธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการซึ่งมีการอ้างอิงในสื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจชั้นนา อาทิ The Economist, Forbes และ New York Times
เกณฑ์การจัดระดับที่ภาคธุรกิจและสื่อธุรกิจอ้างอิงคือ รายได้และการจั ดอันดับชื่อเสียง บริษัททั้ง 3 แห่งมีรายได้สูงสุด 3 อันดับแรกของธุรกิจที่
ปรึกษาด้านการจัดการ ในปี พ.ศ. 2559 Mckinsey and Company มีรายได้ 8,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Boston Consulting Group มีรายได้
5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Bain&Company มีรายได้ 23,000 หรือ 2,300??? ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ที่มา www.forbes.com) นอกจากนี้ ในการ
จัดอันดับบริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียง Vault Consulting 50 ของเว็บไซต์ Vault.com บริษัททั้งสามแห่งติด 3 อันดับแรกตลาด 10 ปีที่ผ่านมา
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Bain&Company และ BCG เข้าไปให้บริการในเกือบทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งเศรษฐกิจกาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบั น ประเทศไทยมีบริษัทที่ป รึกษาด้านการจัดการระดับสากลทุกระดับเข้ามาดาเนินธุรกิจใน
ประเทศ โดยแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
 บริษัทที่ปรึกษาขนาดใหญ่หรือระดับ Tier 1
 บริษัทที่ปรึกษาขนาดกลางหรือระดับ Tier 2 ได้แก่ L.E.K Consulting, A.T. Kearney และ
Roland Berger
 บริษัทตรวจบัญชีในกลุ่ม Big Four 2 แห่งที่จัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ ได้แก่
Pricewaterhousecoopers Consulting (Thailand) และ Deloitte Consulting174
 บริษัทที่ปรึกษาญี่ปุ่น ได้แก่ ABeam Consulting, NRI Consulting, JMA Consultants
และ MHCB Consulting
บริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติระดับ Tier 1 และ Tier 2 ที่กล่าวมานี้เป็นบริษัทอเมริกันและอังกฤษ ส่วน
บริษัทที่ปรึกษาสัญชาติญี่ปุ่นที่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมุ่งเน้นให้บริการบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทในเครือของ
ตนเอง บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการข้ามชาติ เข้ามาในประเทศไทยช่วงก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ.
2540 ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ที่การลงทุนขยายตัวอย่างรวดเร็วตามด้ วยช่วงเศรษฐกิจถดถอยซึ่งมีธุรกิจที่
เอกชนของไทยจานวนไม่น้อยจาเป็ นต้องปรับโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ และการควบรวม
ธุรกิจ175
ลูกค้าของบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติมีทั้งบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทในประเทศที่เป็นเจ้าตลาดในธุรกิจแต่
ละสาขา และหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจเนื่องจากมีมูลค่าทางธุรกิจสูง ธุรกิจที่ เป็นลูกค้ารายสาคัญ
ของบริษัทที่ปรึกษาสากลมักเป็นธุรกิจพลังงาน ธนาคารและการเงิน และโทรคมนาคม เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มี
กาไรสูงพอที่จะจ้างบริษัทที่ปรึกษาสากล และต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดโลกเสมอ ส่วนรัฐวิ สาหกิจ
ไทยจะจ้างบริษัทที่ปรึกษาสากลเมื่อต้องการปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งจาเป็นต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติที่ดีจาก
ต่างประเทศ
ข้อมูลด้านตลาดข้างต้นชี้ว่า บริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติเน้นตลาดที่เป็นองค์กรข้ามชาติหรือองค์กรขนาด
ใหญ่ ในขณะที่องค์กรเหล่านี้มีความพึงพอใจที่จ ะใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติเมื่อจาเป็นต้องอาศัยข้อมูล
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บริษัท KPMG ได้จัดตั้ง KPMG Consulting (Thailand) แต่ไม่อยู่ในรายชื่อ 20 บริษัทในรายงานฉบับนี้เนื่องจากแทบไม่มีรายได้จากการ
ให้บริการนับตั้งแต่จัดตั้งในปี พ.ศ. 2557 ส่วนบริษัท Ernst & Young ไม่ได้จัดตั้งบริษัทให้คาปรึกษาด้านการจัดการแยกออกมาจากธุรกิจตรวจ
บัญชีและให้คาปรึกษาด้านภาษี คณะผู้วิจัยจึงไม่ได้นามาวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้
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หรือองค์กรความรู้จากต่างประเทศ ส่วนบริษัทที่ปรึกษาของไทยจะมีลูกค้าเป็นบริษัทเอกชนไทยขนาดกลาง
หรือหน่วยงานราชการที่จัดจ้างด้วยงบประมาณไม่สูง หรือไม่สูงมากพอที่จะสร้างกาไรเหลือให้แก่บริษัทข้าม
ชาติที่มีต้นทุนเป็นค่าตอบแทนของพนักงานในอัตราสูง จึงกล่าวได้ว่า บริษัทที่ปรึกษาข้ามชาติยังไม่ใช่คู่แข่ง
โดยตรงของบริษัทที่ปรึกษาไทย
20.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการจัดการในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงจากการมีผู้ ประกอบการ
ขนาดใหญ่ระดับสากลและผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและรายย่อยให้บริการ อย่างไรก็ดี การพิจารณาด้าน
อุปสงค์ของบริการที่ปรึกษาด้านการจัดการ พบว่า ประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะดึงดูดบริษัทต่างชาติให้เข้ามา
ประกอบธุรกิจในไทย และเอื้อให้ธุรกิจไทยได้เติบโตขึ้นได้อีก เนื่องจากภาครั ฐและภาคเอกชนไทยมีแนวโน้มที่
จะยังมีความต้องการบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ
ในฝั่งภาครัฐ มูลค่ารายจ่ายจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการ ระหว่าง 2,707 – 2,747.5 ล้านบาท ในปี พ.ศ.
2559 – 2560176 (ไม่ร วมรายจ่ า ยจ้ างที่ ป รึกษาออกแบบและควบคุมการก่อสร้า ง และการจ้างที่ปรึกษา
ต่างชาติ) โดยหน่วยงานราชการมีความต้องการจ้างที่ปรึกษาจัดทาแผนงานยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ส่ว นรัฐ วิสาหกิจ จาเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรและกลยุทธการลงทุน
โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ต้องแข่งขันกับบริษัทเอกชนและต่างชาติ เช่น บมจ. การบินไทย บมจ. ปตท. และ
บมจ. ท่าอากาศยานไทย ในฝั่งของภาคเอกชน การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 137 ในช่วงปี
พ.ศ. 2550 – 2560 แสดงให้เห็นโอกาสทางธุรกิจสาหรับบริษัทที่ ปรึกษาต่างชาติและไทยที่จะให้บริการ เช่น
การปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ เป็นต้น
ในด้านความต้องการแรงงานมีทักษะ การพิจารณาในเชิงปริมาณ พบว่า ระบบมหาวิทยาลัยไทย
สามารถผลิตบัณฑิตได้เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจที่ปรึกษาด้านการจัดการเป็นธุรกิจที่
ไม่ต้องการแรงงานมีทักษะจานวนมากนัก เห็นได้จากขนาดของบริษัทที่ปรึกษาทางธุ รกิจในประเทศไทยที่มี
จานวนพนักงานโดยทั่วไปไม่เกิน 50 คน ในขณะที่ระบบมหาวิทยาลัยไทยผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้าน
สังคมศาสตร์ กฎหมายและบริหารธุรกิจเฉลี่ยมากกว่า 1 แสนคนต่อปี และด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.7 หมื่นคนต่อปี (ข้อมูลปี 2558-2560)177 บริษัทที่ปรึกษาจ่ายค่าตอบแทนแรกเข้าให้กับพนักงานในอัตราที่
สูงกว่าเงินเดือนขั้นต่าอย่างน้อย 3 เท่า จึงเป็นเรื่องไม่ยากที่จะดึงดูดพนักงานที่มีคุณภาพสูงในตลาดแรงงาน
แม้ประเทศไทยจะเป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง แต่ก็ยังมีข้อเสียเปรียบด้านการแข่งขันต่อประเทศ
สิงคโปร์ โดยประเทศสิงคโปร์ดึงดูดบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการและธุรกิจบริการเฉพาะกิจ (professional
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สานักงบประมาณของรัฐสภา. 2560. ค่าจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2559 – 2560. รายงานการวิเคราะห์ของสานักงบประมาณของรัฐสภา
ฉบับที่ 6/2560.
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services) ประเภทอื่น ๆ ให้ ตั้งสานักงานระดับภูมิภาคได้เนื่องจาก (1) มีแรงงานทักษะสูงที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้คล่อง (2) อยู่ใกล้สานักงานระดับภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติในธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งตัดสินใจกลยุทธ์
การลงทุนในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน (3) เปิดให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นของบริษัทในธุรกิจที่ปรึกษา
ด้านการจัดการได้ทั้งหมดและไม่ต้องร่วมทุนกับคนสิงคโปร์ และ (4) มีอัตราภาษีนิติบุคคลร้อยละ 17 ของกาไร
ซึ่งต่ากว่าทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน อัตราภาษีนิติบุคคลของไทยอยู่ที่ร้อยละ 20 (เว้นแต่ได้รับยกเว้นจาก
นโยบายส่งเสริมการลงทุน) อย่างไรก็ดี ประเทศไทยจะมีข้อได้เปรียบประเทศสิงคโปร์ในด้านค่าเช่าสานักงาน
และค่าแรงงานที่ถูกกว่า และระดับการแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษายังไม่สูงเท่ากับตลาดในประเทศสิงคโปร์
20.4.3 ศักยภาพของคนไทย
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเป็นธุรกิจที่ให้บริการลูกค้า 3 ด้าน ได้แก่ (1) บริการเคราะห์
ข้อมูลและจัดทาบทสังเคราะห์ (information) (2) บริการให้คาปรึกษาเฉพาะทางและข้อมูลเชิงลึก (expertise
and insight) และ (3) บริการให้การสนับสนุนการปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะ (execution)178 บริษัทไทยมี
ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบบริษัทต่างชาติในบริการทั้ง 3 ด้านดังนี้
บริ ษัท ไทยจะได้ เปรี ย บบริ ษัท ต่า งชาติใ นเรื่ องการให้ บริ การให้ การสนับ สนุน การปฏิ บัติ การตาม
ข้อเสนอแนะในโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการนานเช่น มากกว่า 1 ปี เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษา
ต้องส่งบุคลากรไปร่วมทางานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ซึง่ บริษัทต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่สูงกว่าบริษัท
ไทยเนื่องจากต้องมีการส่งบุคลากรที่ต้องเดินทางมาจากต่างประเทศ นอกจากนี้แล้ว บริการในระดับปฏิบัตินั้น
ต้องอาศัยการสื่อสารกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์กร รวมทั้งการเข้าใจจุดอ่อน จุดแข็งตลอดจนข้อจากัด
ต่างๆ ขององค์กรซึ่งบริษัทไทยจะได้เปรียบเพราะคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กฎหมาย วัฒนธรรม
ท้องถิ่นมากกว่า
ในส่ ว นของบริ การด้านข้อมูล และการจัดทาบทสั งเคราะห์ ข้อมูลนั้น บริษัทไทยเสี ยเปรียบบริษัท
ต่างชาติในเรื่องข้อมูลตลาดหรือข้อมูลเชิงลึกในรายธุรกิจเนื่ องจากข้อมูลเหล่านี้ซึ่งสามารถซื้อได้จากบริษัทผู้
ให้บริการข้อมูลและให้บริการซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูลในต่างประเทศและในประเทศหากแต่มีราคาสูง บริษัทที่
ปรึกษาที่มีขนาดใหญ่กว่า มีทุนทรัพย์มากกว่าย่อมได้เปรียบ
สุดท้าย บริการด้านที่บริษัทไทยยังจะเสียเปรียบบริษัทต่างชาติอยู่มากคือ บริการให้คาปรึกษาเฉพาะ
ทางและข้อมูลเชิงลึก โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจที่อาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูง ธุรกิจเทคโนโลยีดิ
จิตัล ธุรกิจยาเวชภัณฑ์และการให้บ ริการด้ านสุขภาพ บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการต่างชาติมีเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ทั่วโลกและมีเงินทุนพอที่จะควบรวมกิจการกับบริษัทที่ปรึกษาเฉพาะทาง ทาให้สามารถสร้าง
ความเชี่ยวชาญได้รวดเร็ว และเกิดการประหยัดจากขนาดเมื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้ทั่วโลกด้วยข้อมูลและ
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คาแนะนาที่คล้ายคลึงกัน บริษัทต่างชาติมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน อาทิ บริษัท Bain&Company มีความ
เชี่ยวชาญด้านการควบรวมกิจการ บริษัท BCG เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตัล ส่วนบริษัท Mckinsey
and Company เชี่ยวชาญด้านการกากับดูแลกิจการและธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ
แม้ในด้านขีดความสามารถในการให้ บริการบริษัทไทยยังเสี ยเปรียบบริษัทต่างชาติในหลายด้าน
หากแต่ในด้านการเข้าถึงฐานลูกค้าที่เป็นภาครัฐนั้น บริษัทไทยจะได้เปรียบเนื่องจาก ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเป็นที่ปรึกษาของภาครัฐกาหนดให้ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐต้องมี สัญชาติไทย ทาให้บริษัทที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่างด้าวไม่สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดที่ ปรึกษาให้แก่ภาครัฐได้สะดวกนัก โดยเฉพาะ
ตลาดที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ให้รัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นตลาดที่สามารถสร้างรายได้ส่วนสาคัญให้ธุรกิจที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจ ในอีกด้านหนึ่ง กฎระเบียบของภาครัฐกาหนดราคากลางซึ่งตีกรอบมาตรฐานค่าจ้างที่ปรึกษาทาให้บริษัท
ที่ปรึกษาต่างชาติเสียเปรียบด้านราคาเมื่อต้องแข่งขันกับบริษัทไทย ค่าตอบแทนบุคลากรของบริษัทที่ปรึกษา
ต่างชาติจะสูงกว่าบริษัทไทย 2.5 -3.5 เท่าในระดับประสบการณ์ทางานและวุฒิการศึกษาที่เท่ากัน179

20.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
บริษัทที่ปรึกษาต่างชาติรายใหญ่เข้ามาให้บริการในประเทศไทยมากในช่วงปี พ.ศ. 2538 ถึง 2548
(ตารางที่ 20.3) อันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 8 จนเข้าสู่วิกฤตต้มยากุ้งซึ่งบริษัทเอกชนจานวนไม่
น้อยต้องปรั บ กลยุ ทธ์องค์กรหรื อควบรวมกิจการและส่ ว นภาครัฐ ต้องปรับยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในกลุ่มพลังงานและโทรคมนาคม
ลูกค้าหลักในภาครัฐของบริษัทที่ปรึกษากลุ่ม Tier 1 (Mckinsey, Bain และ BCG) เป็นรัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 180 แสดงว่า บริษัท Mckinsey & Company (Thailand) ได้รับว่าจ้างจาก
รัฐวิสาหกิจช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2559 จานวน 10 โครงการมูลค่ารวม 572 ล้านบาทหรือร้อยละ 85 ของมูลค่า
โครงการที่รับจ้างจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจที่ว่าจ้างมี 3 แห่ง คือ บมจ. ปตท. (7 โครงการ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และ ธนาคารกรุงไทย บริษัท BCG Thailand ได้รับว่าจ้างจากรัฐวิสาหกิจช่วงปี 2545 –
2560 จานวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 166 ล้านบาท หรือร้อยละ 86 ของมูลค่า โครงการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 3
แห่งเป็นผู้จ้าง ได้แก่ บมจ. ปตท. (3 โครงการ) การสื่อสารแห่งประเทศไทย และ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวแสดงว่า บริษัท Bain&Company Thailand ไม่มีการว่าจ้างของภาครัฐ

179
180

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ. เอกสารคู่มือการจ้างที่ปรึกษา
ข้อมูลจากระบบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) http://procurement-oag.in.th
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ตารางที่ 20.3 รายชื่อบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการและปีที่จัดตั้ง
ปีที่จดทะเบียนหรือขออนุญาตดาเนินธุรกิจ

จานวนบริษัท (แห่ง)

รายชื่อบริษัท

2537

1

MHCB

2538

1

BCG

2541

2

Deloitte, A.T. Kearney

2542

1

L.E.K (เลิกกิจการในประเทศไทยปี 2560)

2544

1

Mckinsey

2548

2

Abeam, Bain

2556

3

JMA, NRI, PwC Consulting

2557

2

Roland Berger

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ดี บริษัท Bain&Company Thailand เป็นบริษัทที่มีอัตรากาไรสุทธิต่อรายได้การให้บริการ
สูงสุดและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2559 (รูปที่ 20.7) ในขณะที่บริษัท
ในกลุ่ม Tier 1 อีกสองรายคือ BCG และ Mckinsey ที่มีผลประกอบการสุทธิไม่ดีนัก BCG ขาดทุนมาตลอด 5
ปี ส่วน Mckinsey ขาดทุนปีเว้นปี บริษัท BCG มีกาไรจากการให้บริการทุกปี แต่ก็ไม่เพียงพอที่สาหรับ
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานที่อยู่ระดับ 110 – 233 ล้านบาททุกปี ส่วนบริษัท Mckinsey ขาดทุนจากการ
ให้บริการตั้งแต่ต้น
นอกจากนี้ หากเปรี ยบเทีย บกับบริษัทไทย แม้ ว่าบริษัทต่างชาติจะมีขนาดใหญ่และประสบการณ์
มากกว่าบริษัทไทยหลายเท่า แต่ผลประกอบการสุทธิไม่ได้แสดงให้เห็นข้อได้เปรียบดังกล่าวมากนัก รูปที่ 20.8
แสดงว่า บริษัทที่ปรึกษาทั้งต่างชาติและไทยส่วนใหญ่มีอัตราส่วนกาไรสุทธิต่อรายได้จากการให้บริการปี 2559
อยู่ที่ร้อยละ 2 – 11 ยกเว้นบริษัท Bain&Company และบริษัท Roland Berger ซึ่งเริ่มจัดตั้งในปี 2557
ส่วนบริษัท MHCB Consulting (Thailand) มีรายได้อื่นนอกจากการให้บริการที่ปรึกษา บริษัท
MHCB ซึ่งมีความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทเหล็กและเครื่องจักรของญี่ปุ่นในประเทศไทย เช่น บริษัท
Marubeni Thailand และการถือหุ้นร้อยละ 3 ในบริษัท Tadano Italthai181

181

Bangkok Post. 21 June 2017. Italthai joins forces with Tadano.
https://www.bangkokpost.com/business/news/1272535/italthai-joins-forces-with-tadano
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รูปที่ 20.7 อัตรากาไรต่อรายได้จากบริการของบริษัทที่ปรึกษาต่างชาติ

50%
อัตรากาไรต่อรายได้จากบริการ

BCG

Mckinsey

PwC Consulting

Deloitte

Abeam

36%

40%
30%

Bain

24%

29%

34%

27%

20%

10%
6%

10%
0%

37%

6%

-9%

-10%

-18%

-20%

-15%

-30%

-8%

-24%

-40%
-50%
2555

2556

-46%

2557
ปี พ.ศ.
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2558

2559

รูปที่ 20.8 อัตราส่วนกาไรต่อรายได้จากบริการปี 2559
รายได้จากบริการปี 2559

1,500
1,169

รายได้จากบริการปี 2559

1,000

-250

555

505

500
-

121% 898

826

750
250

150%

37%

420

117 76
34 26
8% 5% 6%

50%
79 59
26%

-12%-8% -8%

100%

52 45 39 35 34 30 8 41%
7
6% 5% 8% 11% 5% 0%
-3%

6% 2%

-500

0%

อัตรากาไรต่อรายได้ปี 2559

1,250

อัตราส่วนกาไรต่อรายได้

-50%
-87%

-750

-100%
Bain
ABeam
NRI Consulting
JMA
A.T. Kearney
L.E.K Consulting
BCG Thailand
Deloitte Consulting
PwC Consulting
Roland Berger
MHCB Consulting
Mckinsey
Claris
Bolliger & Company Consulting
Business Navigator Consulting
Bridge Consulting
AEC Advisory (Thailand)
Primestreet
PYI Consulting
Boutique Consulting Group

-1,000

นิติบุคคลต่างด้าว

ต่างชาติโดยพฤตินัย

นิติบุคคลไทย

20.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
ธุร กิจ ที่ปรึ กษาด้านการจั ดการไม่ใช่ธุรกิจที่รัฐ บาลแต่ล ะประเทศกากับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจนี้ไม่
จาเป็นต้องขอใบอนุญาต แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีข้อห้ามบริษัทตรวจบัญชีให้บริการอื่น ๆ แก่ลูกค้าที่
บริษัทกาลังตรวจบัญชีให้ รวมถึงการให้คาปรึกษาด้านการจัดการ ข้อห้ามถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย Sarbanes–
Oxley Act of 2002 เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของบริษัทตรวจสอบบัญชีและสร้างความโปร่งใส
ในการจัดทาบัญชีของบริษัทมหาชนและคุ้มครองนักลงทุน ข้อห้ามนี้ถูกบัญญัติขึ้นหลังจากบริษัทเอนรอน
(Enron) ซึ่งเป็นบริษัทค้าพลังงานล้มละลายในปี พ.ศ. 2544 โดยมีหลักฐานว่าบริษัท Arthur Andersen ซึ่ง
เป็นผู้ตรวจบัญชีของบริษัท Enron ช่วยบริษัทตกแต่งบัญชีจากการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินควบคู่ไปด้วย
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20.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
20.7.1 บทสรุป
บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการชั้นนาในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นบริษัทข้ามชาติ ซ่ึงเข้ามา
ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางธุรกิจระดับ
สากลอันเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับบริษัทของไทย แนวทางปฏิบัติสากลเป็นสิ่งที่ลูกค้าเป็น ธุรกิจรายใหญ่
ของไทยซึ่งเป็นเจ้าตลาดในธุรกิจแต่ละสาขาต้องการ โดยเฉพาะธุรกิจการธนาคาร โทรคมนาคม พลังงาน
บริษัทข้ามชาติสามารถเข้ามาดาเนินธุรกิจในฐานะนิติบุคคลต่างด้าว โดยขอสิทธิยกเว้น ผ่านสนธิสัญญาไมตรี
และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในขณะที่บริษัทต่างชาติที่มีนิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดาไทยถือหุ้นใหญ่ยังสามารถควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทผ่านโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ที่
ซับซ้อนหลายชั้น
ส่วนบริษัทที่ปรึกษาของคนไทยเป็นบริษัทที่ตั้งโดยอดีตพนักงานบริษัทที่ปรึกษาชั้นนา บริษัทเหล่านี้
จะมีลูกค้าที่อยู่ในธุรกิจขนาดกลางและรัฐวิสาหกิจไทยเป็นหลัก เนื่องจากมีต้นทุนบุคลากรต่ากว่าบริษัท
ต่างชาติ จึงได้เปรียบเมื่อภาครัฐพิจารณาด้านราคาเป็นหลักเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษา
อย่างไรก็ดี ข้อมูลผลประกอบการสุทธิในปี 2559 ชี้ว่า บริษัทต่างชาติไม่ได้มีอัตราผลกาไรต่อรายได้
จากการให้บริการสูงกว่าบริษัทไทยมากนักแม้จะมีรายได้สูงกว่า ส่วนใหญ่มีอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 2 – 11 ของ
รายได้จากการให้บริการ บริษัท Bain&Company เป็นบริษัทขนาดใหญ่แห่งเดียวที่มีกาไรสุทธิมากกว่าร้อยละ
20 และมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง 5 ปี
20.7.2 ข้อเสนอแนะ
คณะผู้วิจัยเห็นว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรเปิดให้ชาวต่างชาติถือหุ้นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ
ได้ร้อยละ 100 เพื่อลดแรงจูงใจให้เกิดการถือหุ้นผ่านบริษัทโฮลดิงส์หลายชั้นหรือถือหุ้นผ่านนอมินีซึ่งลดความ
โปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ แต่การเปิดเสรีดังกล่าวต้องมาพร้อมกับเงื่อนไขดังนี้
 ให้การจัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการดาเนินการแยกออกจากธุรกิจการตรวจสอบบัญชี
และที่ปรึกษาด้านการเงินเพื่อลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
 ให้บริษัทต่างชาติที่จะจัดตั้งในไทยต้องมีสานักงานสาขาในต่างประเทศอย่างน้อย 2 แห่งหรือ
มีสานักงานในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เงื่อนไขนี้มี
เป้าหมายเพื่อดึงดูดเฉพาะบริษัทที่มีเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจไทย

456

ในขณะเดียวกัน ภาครัฐควรปฏิรูปกฎหมายแรงงานส าหรับชาวชาติเพื่อขจัดอุปสรรคต่อการเดิน
ทางเข้าออกประเทศไทยหรือการพานักอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวสาหรับชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง เช่น การ
ผ่อนคลายการขอใบอนุญาตทางานชั่วคราวของคนต่างชาติที่มีทักษะสูง โดยภาครัฐควรปฏิรูปกระบวนการขอ
อนุญาตและเอกสารประกอบที่เอื้อให้การขออนุญาตสะดวกและรวดเร็วขึ้น พร้อมผ่อนคลายเงื่อนไขที่ไม่จาเป็น
เช่น การกาหนดให้บุคคลต่างชาติแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน
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บทที่ 21 ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรม
21.1 บทนา
ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมต่อจีดีพีสูงถึงร้อยละ
35.8182 สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมเป็ นภาคส่วนที่มีความสาคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ เครื่องจักรอุตสาหกรรม (Industrial Machinery) เป็นปัจจัยการผลิตสาคัญที่มีส่วนใน
การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต (Productivity) ทดแทนแรงงาน และลดต้ น ทุ น การผลิ ต ให้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ดี ราคาเครื่องจักรเป็นอุปสรรคสาคัญสาหรับผู้ประกอบการรายย่อย
ที่มีเงินทุนไม่มากไม่สามารถซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิตได้ ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจบริการให้เช่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรมจึงเกิดขึ้นเพื่ออุดช่องว่างความต้องการของตลาด
การศึกษาในหัวข้อนี้จะเป็นการศึกษาถึงโครงสร้างตลาดและการแข่งขันของธุรกิจการให้เช่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งมีขนาด
อุตสาหกรรมที่ใหญ่และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาวิจัยจะประกอบไปด้วยวิธีการ
และแนวคิดในการกาหนดขอบเขตตลาด โครงสร้างตลาด และสภาพการแข่งขัน

21.2 ขอบเขตตลาด
ในการกาหนดขอบเขตของตลาดที่จะทาการศึกษานั้น คณะผู้วิจัยได้เริ่มจากการศึกษาถึง
ลั ก ษณะของธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารเช่ า เครื่ อ งจั ก รส าหรั บ อุ ตสาหกรรม พบว่ า ลั ก ษณะของการเช่ า
เครื่องจักรสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ การเช่าแบบเช่าซื้อ (Hire
Purchase) และการเช่าแบบลีสซิ่ง (Leasing) โดยการเช่าแบบเช่าซื้อ โดยมากจะเป็นการเช่า
เครื่องจักรจากบริษัทที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ายเครื่องจักรโดยตรง มีระยะเวลาเช่าประมาณ 1-5 ปี
เมื่อผ่อนชาระครบตามกาหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็ นของผู้เช่า ในขณะที่การเช่าแบบลีสซิ่ง
สามารถเป็นได้ทั้งการเช่าเครื่องจั กรจากบริษัทผู้ผลิ ตโดยตรงหรือจากสถาบันการเงิน ส่ว นมากมี
ระยะเวลาเช่า 3 ปีขึ้นไป เมื่อผ่อนชาระครบตามกาหนดผู้เช่าสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อ เช่าต่อ หรือส่ง
เครื่องจักรคืนให้กับผู้ให้เช่า อย่างไรก็ดี จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจ
การให้บริการเช่าเครื่องจักรแบบลีสซิ่งส่วนมากมิได้จากัดการเช่าเครื่องจักรแต่เพียงเครื่องจักรกล
สาหรับอุตสาหกรรมเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลให้การศึกษาสภาพการแข่งขันเกิดความคลาดเคลื่อน ดังนั้น
ทางคณะผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจบริการให้เช่าเฉพาะเครื่องจักรกล
อุต สาหกรรมเป็ น ธุร กิ จ หลั ก เพื่อ ให้ ก ารวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งตลาดและสภาพการแข่ ง ขัน มี ความ
คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
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สืบค้นจาก https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS?locations=TH วันที่ 17 มกราคม 2561

ในขั้นตอนต่อมา ทางคณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาถึงการจัดประเภทของอุตสาหกรรม พบว่า
สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท อาทิ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละ
อุตสาหกรรมย่อมใช้ประเภทเครื่องจักรที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อให้การศึกษา
วิ จั ย มี ค วามแม่ น ย าสู ง สุ ด ทางคณะผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ควรเลื อ กศึ ก ษาธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก รส าหรั บ
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากอุตสาหกรรมแต่ละประเภทใช้เครื่องจักรที่แตกต่าง
กัน ธุรกิจบริการให้เช่าเครื่องจักรสาหรับแต่ละอุตสาหกรรมจึงไม่ได้แข่งขันกัน กล่ าวคือ ไม่ได้อยู่ใน
ตลาดบริการเดียวกันจากการศึกษาอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตทั้งหมด
พบว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจ เนื่องด้วยเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ขนาดใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 17.42 ของจีดีพี และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง183 (ดูรูปที่
21.1 ประกอบ)
รูปที่ 21.1 แนวโน้มจีดีพีภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2561
หน่วย : ล้านบาท

จากการสืบค้นเบื้องต้นจากฐานข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์
จากัด (มหาชน) ภายใต้รหัส TSIC-77305 ซึ่งคือ บริการให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง พบว่ามีบริษัททั้งหมด 386 ราย มีรายได้รวม 10,737,883,407 บาท
นอกจากนี้แล้ว ได้มีการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้รหัส TSIC-77309 ซึ่งคือ บริการให้เช่า
และให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วยเนื่องจากมีบริษัทที่ให้เช่าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อการก่อสร้างจดทะเบียนภายใต้รหัสดังกล่าวจานวนมาก แต่เนื่องจากรหัส TSIC-77309
รวมการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์หลากหลายประเภท คณะผู้วิจัยจึงเลือกเฉพาะบริษัทที่มีรายได้
183

สืบค้นจาก https://tradingeconomics.com/thailand/gdp-from-construction วันที่ 4 มีนาคม 2561

460

มากกว่าบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับที่ถูกจัดอยู่ใน TSIC-77305 เท่านั้นเพื่อตรวจสอบว่าเป็น
บริ ษัทที่ให้ บ ริ ก ารเช่าเครื่ อ งจั กรและอุปกรณ์ส าหรับอุต สาหกรรมก่อสร้างหรือไม่ เพื่อให้ รายชื่ อ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุด 20 รายในตลาดบริการให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างครบถ้วนและถูกต้อง

21.3 โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
21.3.1 โครงสร้างตลาด
การศึกษาโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 20 รายในอุตสาหกรรมบริการให้
เช่าและให้เช่าแบบลี สซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง ดังที่ปรากฎในตารางที่ 21.1 ด้านล่าง
พบว่า ในทางนิตินัย ไม่มีบริษัทใดที่เป็นบริษัทต่างชาติ กล่าวคือ ไม่มีบริษัทใดที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือ
หุ้นเกินกึ่งหนึ่ง หากแต่ว่ามี 5 บริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นเต็มเพดานคือ ร้อยละ 49 ได้แก่ 1) บริษัท ซานี่
ไทยยนต์ จากัด 2) บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จากัด 3) บริษัท นิคเคน เออีเอส สแคฟโฟลดิ้ง (ไทย
แลนด์) จากัด 4) บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จากัด และ 5) บริษัท ไทย อี เอ็น ซี จากัด
และจากการตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้นในลาดับชั้นที่สองขึ้นไป พบว่ามี 4 บริษัทที่ต่างชาติถือหุ้น
ข้างมาก หากนับรวมการถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัทโฮลดิ้งได้แก่ 1) บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จากัด
2) บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด 3) บริษัท นิคเคน เออีเอส สแคฟโฟลดิ้ง (ไทยแลนด์) จากัด และ 4)
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จากัด (ดูรูปที่ 21.2 ถึง 21.5 ประกอบ)
ตารางที่ 21.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับในธุรกิจบริการให้เช่า
เครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
อันดับ
1
2
3
4

บริษัท
บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จากัด
บริษัท เอกเครน โลจิสติคส์
จากัด
บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิป
เม้นต์ เร้นทัลส์ จากัด
บริษัท ที.เอส.เค. เครน เซอร์วิส
จากัด

5

บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย)
จากัด

6

บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน %)
ไทย (53.5%)
สิงคโปร์ (46.5%)
ไทย (100%)
ไทย (100%)
ไทย (100%)
ไทย (51%)
ญี่ปุ่น (49%)
ไทย (66%)

461

ผู้ถือหุ้นหลัก
บริษัท ไทยยนต์ อีควิปเมนท์ จากัด
(ไทย 47.3%)
นาย ธงชัย เจริญรัชเดช (ไทย
90%)
บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จากัด
(มหาชน) (ไทย 100%)
น.ส. ขนิษฐา ธนวัฒนพงศ์ชัย
(ไทย 85.38%)

สัดส่วนกรรมการต่างชาติ
ต่อกรรมการทั้งหมด
3 ต่อ 5
0 ต่อ 1
0 ต่อ 7
0 ต่อ 1

เร็นท์ คอร์ปอเรชั่น
(ญี่ปุ่น 49%)

3 ต่อ 6

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จากัด

5 ต่อ 7

อันดับ

7
8
9

บริษัท

สัญชาติผู้ถือหุ้น
(สัดส่วน %)
ญี่ปุ่น (34%)

บริษัท สหเครน เซอร์วสิ จากัด

ไทย (100%)

บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท แมททีเรียล แฮนดลิ่ง
บิซิเนส จากัด

ไทย (51%)
ญี่ปุ่น (49%)
ไทย (100%)

ผู้ถือหุ้นหลัก
(ไทย 51%)
นาย ปราโมทย์ สนิทวาจา (ไทย
60%)
บริษัท นิชิโอะเร้นท์ ออล จากัด
(ญี่ปุ่น 49.9%)
บริษัท ดีเอสแอล เอเซีย-แปซิฟิก
จากัด (ไทย 41.4%)
นางสาว วันเพ็ญ จิตร์สม (ไทย
50%)
นางสาว นันท์นภัส เมธัสเดชสิทธิ์
(ไทย 22%)
บริษัท นิคเคน ลีส (ไทยแลนด์)
จากัด (25.5 %) บริษัท เอ็มเอสเจ
ซิสเท็มส์ จากัด (25.5 %)
นาย ศศรัศศ์ ปิยรัตนวรสกุล (ไทย
50%)
บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน) (ไทย
99.998%)

สัดส่วนกรรมการต่างชาติ
ต่อกรรมการทั้งหมด
0 ต่อ 3
3 ต่อ 5
0 ต่อ 8

10

บริษัท บี.บี.เร้นท์ทัล จากัด

ไทย (100%)

11

บริษัท เจ.เอ็น.ซี.แมชชีนเนอรี่
จากัด

ไทย (100%)

12

บริษัท นิคเคน เออีเอส สแคฟ
โฟลดิ้ง (ไทยแลนด์) จากัด

ไทย (51 %)
ญี่ปุ่น (24.5 %)
ฮ่องกง (24.5 %)

13

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัยอารี เครน

ไทย (100%)

14

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง
จากัด

ไทย (100%)

15

บริษัท ไทย อี เอ็น ซี จากัด

ไทย (51%) เกาหลี
(49%)

นางอธิภา โน (ไทย 51%)

2 ต่อ 4

16

บริษัท ชู คอมแพค 2009 จากัด

ไทย (100%)

นางสาว ยุพาพร ชูประเสริฐ (ไทย
50%)

0 ต่อ 1

บริษัท ไซมิส อีควิปเม้นท์ แอนด์
แมชชีนเนอรี่ จากัด
บริษัท สุขุม คอนสตรัคชั่น แอนด์
ซัพพลาย จากัด
บริษัท แสงอรุณ เครน เซอร์วสิ
จากัด
บริษัท ตะวัน เครน จากัด

ไทย (60%)
ญี่ปุ่น (40 %)

บริษัท ฤทธา จากัด (ไทย 60%)

3 ต่อ 9

ไทย (100%)

นาง สุภาวดี อินแดง (ไทย 60%)

0 ต่อ 2

17
18
19
20

ไทย (100%)
ไทย (100%)

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) และวิเคราะห์โดยคณะผู้วิจยั
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นาย บรรจง วิรัชกุลวาณิชย์ (ไทย
75%)
นาย นิสันต์ แสงงาม (ไทย 40%)

0 ต่อ 1
0 ต่อ 5
2 ต่อ 2
0 ต่อ 1
0 ต่อ 5

0 ต่อ 2
0 ต่อ 3

บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จากัด มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2 ราย ได้แก่ บริษัท เอเชี่ยนเทรด
แอนด์ ลิสซิ่ง จากัด ร้อยละ 48.11 และบริษัท เมวา เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จากัด ร้อยละ 2.89
โดยมี เร็นท์ คอร์ปอเรชั่น เป็นนิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่นถือหุ้นร้อยละ 49 ซึ่ง เร็นท์ คอร์ปอเรชั่น ได้ถือ
หุ้นในบริษัท เอเชี่ยนเทรด แอนด์ ลิสซิ่ง จากัดอีกร้อยละ 39 ด้วย จึงทาให้บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย)
จากัดมีสัดส่วนการถือหุ้นโดย เร็นท์ คอร์ปอเรชั่น ในสัดส่วนที่ม ากกว่ากึ่งหนึ่ง และถึงแม้จะมีจานวน
กรรมการไทยต่อกรรมการญี่ปุ่นในสัดส่วนที่เท่ากันคือ 3 ต่อ 3 แต่บริษัทให้อานาจกรรมการญี่ปุ่น 1
คนเป็ น ผู้ มีอานาจลงนามของบริ ษัท จึ งกล่ าวได้ว่า บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จากัด เป็นบริษัท
ต่างชาติโดยพฤตินัย (ดูรูปที่ 21.2 ประกอบ)
บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยร้อยละ 66 และสัญชาติญี่ปุ่นร้อยละ 34
โดยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยประกอบด้วยบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จากัด ร้อยละ 51 และบริษัทฮิตาชิ
คอนสตรั คชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จากัด ร้อยละ 15 ในขณะที่ผู้ ถือหุ้ นต่างชาติ ประกอบด้ว ย
โตเกียว เซ็นจูรี่ คอร์ปอเรชั่น ร้อยละ 19 และฮิตาชิ คอนสตรัคชั่น แมชีเนอรี คอมปานี ลิมิเต็ด ร้อย
ละ 15 อย่างไรก็ตาม โตเกียว เซ็นจูรี่ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นในบริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลิสซิ่ง จากัด ถึง
ร้อยละ 49 ทาให้โตเกียว เซ็นจูรี่ คอร์ปอเรชั่น กลายเป็นนิติบุคคลที่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอช
ทีซี ลีสซิ่ง จากัดมากที่สุด ส่วนบริษัทฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จากัด มีผู้ถือหุ้น
สิงคโปร์ในสัดส่วนร้อยละ 49 นอกจากนี้ บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด จึงเห็นได้ว่าบริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง
จากัด เป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤตินัยเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้นในหลายชั้น (ดูรูปที่ 21.3
ประกอบ)
บริษัท นิคเคน เออีเอส สแคฟโฟลดิ้ง (ไทยแลนด์) จากัด มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2 ราย ใน
สัดส่วนที่เท่ากันรายละร้อยละ 25.5 ได้แก่ บริษัท นิคเคน ลีส (ไทยแลนด์) จากัด และบริษั ท เอ็มเอส
เจ ซิสเท็มส์ จากัด และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติญี่ปุ่น และสัญชาติฮ่องกง อย่างละ 1 รายในสัดส่วนที่เท่ากัน
รายละร้อยละ 24.5 อย่างไรก็ตาม บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นดังกล่าว (บริษัท นิคเคน ลีส โคเงียว จากัด) ได้
ถือหุ้นในบริษัท นิคเคน ลีส (ไทยแลนด์) จากัด อีกร้อยละ 49 ทาให้ บริษัท นิคเคน ลีส โคเงียว จากัด
กลายเป็นบริษัทที่ถือหุ้นเชิงซ้อนในบริษัท นิคเคน เออีเอส สแคฟโฟลดิ้ง (ไทยแลนด์) จากัด มากกว่า
กึ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน บริษัท เอ็มเอสเจ ซิสเท็มส์ จากัด ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจานวน 3 คน
มีสัดส่วนการถือหุ้นของต่ างชาติ 2 ราย รวมกันร้อยละ 49 อีกทั้ง บริษัท นิคเคน เออีเอส สแคฟโฟล
ดิ้ง (ไทยแลนด์) จากัด มีกรรมการสัญชาติญี่ปุ่นจานวน 2 ราย โดยไม่มีกรรมการสัญชาติไทยเลย จึง
พิจารณาได้ว่า บริษัท นิคเคน เออีเอส สแคฟโฟลดิ้ง (ไทยแลนด์) จากัด เป็นบริษัทต่างชาติโดยพฤติ
นัยทั้งจากโครงสร้างการถือหุ้นหลายชั้นและอานาจของกรรมการ (ดูรูปที่ 21.4 ประกอบ)
จากรูปที่ 21.5 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย)
จากัด มีลักษณะการถือหุ้นที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าบริษัทอื่นๆ กล่าวคือ หุ้นของบริษัทถูกถือโดย บริษัท
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นิชิโอะเร้นท์ ออล ที่เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ร้อยละ 49 และบริษัทอื่นๆ ที่เป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51
ทว่า เมื่อพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้น ของบริษัทสัญชาติไทยเหล่านี้ พบว่า มีนิติบุคคลญี่ปุ่น คือ ซูมิ
โตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทไทยเหล่านี้ รวมทั้งมีบริษัท ซูมิโต
โม มิตซุย ไฟแนนซ์ แอนด์ ลิสซิ่ง จากัด ถือหุ้นร้อยละ 35 ในบริษัท บางกอก เอสเอ็มบีซี คอนซัลติ้ง
จากัด นอกจากนี้ บริษัท เอสบีซีเอส จากัด ยังถือหุ้นในบริษัทสัญชาติไทยที่เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท นิชิ
โอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จากัด และถือหุ้นในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเหล่านี้อีกทอดหนึ่ง
ด้วย ได้แก่ บริษัท เอสเอ็มเอสบี จากัด และบริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จากัด ดังนั้น ถึงแม้ว่าในทางนิติ
นัย บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จากัด จะเป็นบริษัทสัญชาติไทย เนื่องจากมีการถือหุ้น
โดยบริษัทต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 แต่เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการถือหุ้นโดยละเอียดในหลายชั้น
ตามที่กล่าวข้างต้น อีกทั้งมีจานวนกรรมการต่างชาติในสัดส่วนที่มากกว่ากรรมการสัญชาติไทยด้วย จึง
วิเคราะห์ได้ว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทยในทางพฤตินัย
รูปที่ 21.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จากัด

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) และวิเคราะห์โดยคณะผู้วิจยั
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รูปที่ 21.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) และวิเคราะห์โดยคณะผู้วิจยั

รูปที่ 21.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท นิคเคน เออีเอส สแคฟโฟลดิ้ง (ไทยแลนด์) จากัด

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) และวิเคราะห์โดยคณะผู้วิจยั
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รูปที่ 21.5 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จากัด

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) และวิเคราะห์โดยคณะผู้วิจยั

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ธุรกิจบริการให้เช่าซื้อและเช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรม
ก่อสร้างที่ทาการศึกษาทั้ง 20 รายนั้น เป็นผู้ประกอบการไทยโดยนิตินัยทั้งหมด ไม่มีผู้ประกอบการ
ต่างชาติโ ดยนิ ตินั ย แต่ในจ านวนผู้ ป ระกอบการไทยโดยนิตินัยทั้ง 20 รายนั้นเป็นผู้ ประกอบการ
ต่างชาติโดยพฤตินัยจานวน 4 ราย โดยมีส่วนแบ่งตลาดตามรายได้คิดเป็นร้อยละ 9.86 ดังแสดงในรูป
ที่ 21.6
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รูปที่ 21.6 โครงสร้างตลาดจาแนกตามการถือหุ้นโดยนิตินัยและพฤตินัย
ต่างชาติโดยพฤติ
นัย
9.86%

ผู้ประกอบการไทย
90.14%

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

21.3.2 สภาพการแข่งขัน
หากพิจารณาสภาพการแข่งขันของธุรกิจบริการให้เช่าซื้อและเช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรสาหรับ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง จากข้อมูลในตารางที่ 21.2 จะเห็นได้ว่าถึงแม้บริษัทที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับ
จากผู้ประกอบการกว่า 300 ราย จะมีรายได้รวมกันสูงถึงเกือบร้อยละ 50 ของรายได้รวมของธุรกิจ
แต่ทว่าการแข่งขันระหว่างผู้นาในตลาดมิได้สูงมากนัก กล่าวคือ แต่ละบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้าง
ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จากัด เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้สูงสุดที่ 630,660,040 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.79 ของรายได้รวมธุรกิจ ในขณะที่บริษัทที่มีรายได้สูงสุดอันดับที่ 2 ถึง 7 ต่างมี
ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 ของรายได้รวมธุรกิจ ทั้งนี้ ตัวเลขรายได้ที่ปรากฎในตารางที่
21.2 อาจไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ นรายได้ จ ากการให้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ใ นการก่ อ สร้ า งเนื่ อ งจาก
ผู้ประกอบการบางรายจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย เช่น บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จากัด
หรือ บริษัท สหเครน เซอร์วิส จากัด เป็นต้น ในขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นจะให้บริการเฉพาะเช่า
เท่านั้นไม่มีบริการจาหน่ายสินค้า
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ตารางที่ 21.2 ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจบริการให้เช่าซื้อและเช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรสาหรับ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2559
อันดับ
บริษัท
1
บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จากัด

รายได้รวม (บาท)
630,660,040

ส่วนแบ่งตลาด (%)
5.79

2

บริษัท เอกเครน โลจิสติคส์ จากัด

471,185,994

4.33

3

บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จากัด

471,021,562

4.33

4

บริษัท ที.เอส.เค. เครน เซอร์วิส จากัด

466,638,216

4.29

5

บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จากัด

441,784,413

4.06

6

บริษัท สหเครน เซอร์วสิ จากัด

445,362,576

4.09

7

บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จากัด

437,229,713

4.02

8

บริษัท แมททีเรียล แฮนดลิ่ง บิซิเนส จากัด

402,630,569

3.70

9

บริษัท บี.บี.เร้นท์ทัล จากัด

304,252,938

2.80

10

บริษัท เจ.เอ็น.ซี.แมชชีนเนอรี่ จากัด

181,350,021

1.67

11

ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัยอารี เครน

160,223,093

1.47

12

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จากัด

143,458,131

1.32

13

บริษัท ไทย อี เอ็น ซี จากัด

139,098,207

1.28

14

บริษัท ชู คอมแพค 2009 จากัด

137,957,457

1.27

15

บริษัท สุขุม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จากัด

106,707,483

0.98

16

บริษัท แสงอรุณ เครน เซอร์วสิ จากัด

106,279,795

0.98

17

บริษัท ตะวัน เครน จากัด

104,557,631

0.96

18

บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จากัด

100,384,997

0.92

19

บริษัท นิคเคน เออีเอส สแคฟโฟลดิ้ง (ไทยแลนด์) จากัด

93,152,356.09

0.86

20

บริษัท ไซมิส อีควิปเม้นท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จากัด

90,964,581

0.84

อื่นๆ

5,448,532,935

50.06

รวม

10,883,432,708

100.00

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

บริษัทซานี่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรหนักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและที่หกในโลก เช่น เครน รถ
บดถนน รถยกสินค้าที่ท่าเรือ ตลอดจนกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าและเครื่องขุดเจาะน้ามัน จึงอาจกล่าว
ได้ว่า เป็น ผู้ป ระกอบการทีมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงมากเนื่องจากเป็นทั้งผู้ผลิ ตและผู้
จาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่หลากหลาย และให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย แต่สาหรับ
บริการให้เช่าหรือจาหน่ายในประเทศไทยนั้นยังจากัดแพะในส่วนของรถขุด มีรายได้เป็นอันดับที่สอง
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นั้น เป็นบริษัทให้บริการเช่ารถไฮดรอลิกโมบายเครน ตั้งแต่ 10 ตัน จนถึง 550 ตัน พร้อมอุปกรณ์และ
บุคล ผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายใหญ่ในตลาดที่เป็นบริษัทไทย เช่น บริษัทบิ๊กเครน แอนด์ อิควิป
เม้น ท์ และ ทีเอสเค เครน เซอร์ วิส ก็จ ะเน้น หนักไปในการให้ บ ริการการเช่ารถเครน รถกระเช้ า
บูมลิฟท์ และในบางรายที่ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างในแนวราบ เช่น การก่อสร้าง
ถนนก็อาจมีรถขุด รถบด ด้วย สาหรับรายเล็กลงมาอีกก็มักจะเป็นการให้เช่าเครื่องจักรขนาดเล็กลงมา
และอาจเป็นเครื่องจักรมือสอง เช่น เครนน้าหนักไม่เกิน 200 ตัน (รายใหญ่จะมีเครนขนาด 500 ตัน)
รวมทั้งมีจานวนและรุ่นเครื่อจักรที่ให้เช่าที่จากัด
โดยสรุปแล้ว ธุรกิจบริการเช่าเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขัน
ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีผู้ประกอบการที่ให้บริการเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น เครน รถ
ยก จานวนมาก หากแต่ผู้ให้บ ริการเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์เฉพาะ เช่น ที่หลากหลายไม่มากนัก
ส่วนมาเป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่อาจเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรรายใหญ่ด้วย และเป็นธุรกิจที่มี
บริษัทต่างชาติ ได้แก่ บริษัทจากประเทศจีนและญี่ปุ่นเข้ามาแข่งขันด้วยโดยมักมาในรูปแบบของการ
ถือหุ้นซ้อน ผ่านบริษัทที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยในทางนิตินัย และมีโครงสร้างการ
ถือหุ้นและการบริหารเป็นบริษัทต่างชาติในทางพฤตินัย

21.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
21.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างสามารถแบ่งเป็นเครื่องจั กรและอุปกรณ์สาหรับการ
ก่อสร้างแนวดิ่ง เช่น การก่อสร้างคอนโดมิเนียมสูง เช่น เครน และลิฟท์ก่อสร้าง หรือ เครื่องจักรและ
อุป กรณ์ก่อสร้ างในแนวราบ เช่น การก่อสร้าง ถนน สะพาน เช่น รถบดถนน และ เครนแบบยก
น้าหนักมากๆ เช่น ชิ้นส่วนของสะพานคอนกรีต เป็นต้น
การตั ด สิ น ใจในการซื้ อ หรื อ เข่ า เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ก ารก่ อ สร้ า งขึ้ น อยู่ กั บ ราคาของ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นๆ และประมาณการใช้ บริษัทก่อสร้างส่วนมากจะเลือกซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่มีการใช้บ่อยครั้งและราคาไม่สูงมาก แต่จะเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีราคาสูงแต่ใช้ไม่
บ่อยครั้งนัก เช่น อุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงมาก เช่น เครื่องบีบซิเมนต์ให้แตกแทนการทุบเป็นต้น หรือ
สว่านเจาะอุโมงค์ นอกจากราคาและความถี่ในการใช้แล้วต้นทุนในการซ่อมบารุง ค่าใช้จ่ายในการทา
ประกันวินาศภัย และ ขนาดของพื้นที่ในการเก็บรักษาก็เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของบริษัท
ก่อสร้างในการจะซื้อหรือเช่าอุปกรณ์หรือเครื่องจักร เช่นกัน บริษัทก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่นส่วนมาก
จะเลือกที่จะเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่มากกว่าบริษัทก่อสร้างไทยเนื่องจาก
ที่ดิ น ในประเทศญี่ ปุ่ น มีร าคาแพง ผู้ ที่ มีค วามรู้ และประสบการณ์ ในธุร กิจ ก่อ สร้ างได้ ประเมิน ว่ า
โดยทั่ว ไปแล้ ว บริ ษัทก่อสร้ างขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่มีโ ครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องจะซื้อ
อุปกรณ์และเครื่องจักรประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณเครื่องอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ต้องใช้ในการ
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ก่อสร้างทั้งหมด ในขณะที่ในประเทศญี่ปุ่นจะสูงประมาณร้อยละ 70-80 ซึ่งทาให้ธุรกิจการเช่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างญี่ปุ่นมีการพัฒนาอย่างมาก จึงไม่เป็นที่แปลกใจว่า มีบริษัทที่ให้
เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ญี่ปุ่นเข้ามาให้บริการในประเทศไทย เช่น บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย)
จากัด และ บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประทเศไทย) เป็นต้น
ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามอุตสหากรรมการก่อสร้างที่ยังสามารถเติบโตได้
ดีจากโครงการขนส่งขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจก่อสร้างของภาคเอกชนด้วย เช่น การ
ก่อสร้างคอนโดมีเนียมและห้างร้านค้าตามเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นต้น ทั้งนี้ธุรกิจการให้เช่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์การก่อสร้างจะขยายตัวเร็วขึ้นหากขนาดของบริษัทก่อสร้างมีจานวนมากขึ้นและเล็กลง
เนื่องจากบริษัทขนาดเล็กมีเงินทุนและปริมาณงานที่รับจากัดจึงมักเลือกที่จะเช่ามากกว่าซื้อเมื่อเทียบ
กับบริษัทก่อสร้างจขนาดใหญ่ นอกจากนี้แ ล้ว ในช่วงเศรษฐกิจขาลง บริษัทก่อสร้างจะอยู่ในภาวะ
การเงินที่ไม่ดีนักก็มักเลือกที่จะเช่ามากกว่าซื้อเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
21.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
ปัญหาสาคัญของธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างมี 2 ประการ ประการแรก
คือ การไม่มีใบอนุญาตในการขับขี่เครื่องจักรในการก่อสร้าง เช่น เครน รถแม็คโคร รถตัก เป็นต้น ทา
ให้ ผู้ ที่ให้ เช่า เครื่ งอจั กรเหล่ านี้ ต้องให้ เช่าอุปกรณ์พร้อมผู้ ขั บขี่ที่ผ่ านการฝึ กอบรมตามที่กฎหมาย
กาหนดแล้วเท่านั้น
ประการที่สอง คือ การขาดการตรวจสอบสถานภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างว่าได้มีการซ่อมบารุงตามกาหนดของกฎหมายและของผู้ผลิตเครื่ องจักรหรืออุปกรณ์นั้นๆ
หรือไม่ ทาให้มีการแข่งขันกันด้านราคาโดยการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งจะ
ทาให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง
21.4.3 ศักยภาพของคนไทย
การแข่งขันในตลาดเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างมีในระดับหนึ่งโดยการเช่าเครนจะมี
การแข่งขันสูงมากเพราะเป็นเครื่องจักรพื้นฐาน โดนผู้ประกอบการรายใหญ่มักจะให้บริการเข่ารถเครน
รถขุด รถฟอร์คลิฟท์ รถกระเช้า บูมลิฟท์ รถแมคโคร ฯลฯ ในขณะที่รายขนาดกลางมักจะให้บริการเช่า
เครื่องจักรเฉพาะประเภท เช่น บริษัท แมททีเรียล แฮนดลิ่ง บิซิเนส จากัด ให้เข่าเฉพาะรถฟอร์คลิฟท์
สาหรับยกของ เป็นต้น ผู้ประกอบการไทยในตลาดมีทั้งรายใหญ่ เช่น บริษัท เอกเครน โลจิสติกส์ จากัด
และ บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นท์ เร้นทัลส์ จากัด และรายขนาดกลาง เช่น บริษัท บี.บี. เร้นทัล
จากัด โดยบางราย เช่น บริษัท สหเครน เซอร์วิส จากัด จะจาหน่ายเครื่องจักรควบคู่ไปกับการให้เช่าด้วย
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ หลากหลายทั้งในมิติของ
ประเภทของเครื่องจักร และยี่ห้อ โดยเครื่องจักรที่ให้เช่ามักอยู่ในสภาพค่อนข้างใหม่เพื่อประกันคุณภาพ
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ในการใช้งาน แต่ราคาจะสูงกว่าผู้ประกอบการขนาดเล็กกว่า ที่มีเครื่องจักรที่มีจานวนและประเภทหรือ
รุ่นที่จากัดกว่า และในเชิงคุณภาพก็มักเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า หากแต่
แข่งขันในด้านราคาที่ต่ากว่า

21.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
ในปัจจุบัน มีผู้ให้บริการที่มีบริษัทต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 เข้ามาให้บริการเช่าและ
ลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง 4 ราย ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)

บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จากัด ซึ่งผู้ถือหุ้นคือบริษัท ซานี่ จากประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิต
เครื่องจักรหนักสาหรับธุรกิจหลากหลายประเภท
บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์สาหรับการก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็ นบริษัทที่ให้บริการเช่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น
บริษัท ไทย อี เอ็น ซี จากัด ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทที่ให้บริการเช่าเครื่องจักรและอปุกรณ์
สาหรับการก่อสร้างในประเทศเกาหลีใต้

เนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่จากต่างประเทศที่มีการประกอบกิจการ
ในหลากหลายประเทศทั่วโลก จึงมีจุดแข็งด้านเงินทุน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างที่ทันสมัย
การเข้ามาของบริษัทต่างชาติในธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างมีแนวโน้ม
จะขยายตัวมากขึ้นหากบริษัทก่อสร้างของประเทศนั้นๆ เข้ามาประกอบธุ รกิจในประเทศไทยมากขึ้น
เช่น ผู้รับสัมปทานในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูจากประเทศจีน และ ญี่ปุ่นก็ย่อมต้องการที่จะเช่า
เครื่องจักรจากบริษัทที่มีหุ้นส่วนจากประเทศจีนและญี่ปุ่นตามลาดับ
การเปิดให้บริษัทต่างชาติสามารถถือหุ้ นโดยไม่จากัดสัดส่วนในธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ก่อสร้างน่าจะมีผลทาให้มีผู้ประกอบการรายใหม่จากประเทศ จีน เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่นซึ่งเป็น
ผู้นาในธุรกิจนี้ในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากไม่จาเป็นต้องหาหุ้นส่วนที่เป็นสัญชาติไทยที่สามารถ
ไว้ใจได้ในการร่วมทุนอีกต่อไป ทาให้การลงทุนมีความเสี่ยงน้อยลง รวมทั้งยังสามารถรับส่วนแบ่งของ
กาไรจากการประกอบธุรกิจได้เต็มที่อีกด้วย

21.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
ธุรกิจการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณการก่อสร้างมิได้เป็นธุรกิจที่มีการกากับดูแล หากแต่
จะมีกฎ กติกาเกี่ยวกับการซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น รถเครน รถตัก รถขัน
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รถฟอร์คลิฟท์ ฯลฯ และ คุณสมบัติของผู้ที่ขับขี่หรือควบคุมเครื่องจักรขนาดใหญ่เหล่านี้เพื่อความ
ปลอดภัยในการก่อสร้าง
ในปัจจุบัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยใน
การทางาน ได้มีการกาหนดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของ
ปั้นจั่น พ.ศ. 2554 โดยให้วิศวกรวิชาชีพเป็นผู้ดาเนินการ (วิศวกรเครื่องกล) เพื่อจัดทาข้อมู ลรายการ
ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นให้ทางนายจ้าง นาไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะส่งผลต่อความ
ปลอดภัยในการทางานของลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานทุกรายในสถานประกอบกิจการต่างๆ
วิศวกรผู้ทดสอบปั้นจั่นต้องทาการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตาม
ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ตาม กฏหมายที่เกี่ยวข้องหลัก คือ
กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้า พ.ศ. 2552
ซึ่งกาหนดให้ นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบสวนประกอบและอุปกรณของเครนหรือ
ปัน้ จั่นปละไมน้อยกวหนึ่งครั้งตามประเภทและลักษณะของงานทั้งนี้ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่อธิบดีประกาศกาหนด และตามคู่มือการซ่อมบารุงเครื่องจักรของผู้ผลิต

ประกาศกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารทดสอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น พ.ศ. 2554 ซึ่งกาหนดระยะเวลาในการตรวจสอบ
เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างตามขนาดและปริมาณการใช้งาน รวมทั้ง นายจ้างต้องจัด
ให้มีเอกสารที่มีข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สาหรับ ปั้นจั่น โดยมี
วิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรอง ภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ และสาเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบได้
ในส่วนของผู้ขับขี่เครื่องจักร เช่น เครน และฟอร์คลิฟต์นั้น ประเทศไทยไม่มีใบอนุญาตการ
ขับขี่รถประเภทนี้ หากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรม
การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ให้สัญญาณ ยึดเกาะ หรือควบคุมการใช้ปั้นจั่น พ.ศ. 2554 กาหนดให้
ผู้ขับขี่ต้องผ่านการฝึกอบรมจากวิทยากรที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติรวม
แล้วประมาณ 2 วัน


กล่ า วโดยสรุ ป การก ากั บ ดู แลในส่ ว นของมาตรฐานของเครื่ อ งจั ก รและผู้ ที่ ขั บ ขี่ ค วบคุ ม
เครื่องจักรในประเทศไทยแม้จะมีข้อกาหนดอยู่บ้าง หากแต่ยังไม่เข้มข้นเท่ากับในประเทศพัฒนาแล้ว
โดยเฉพาะในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การสุ่มตรวจสอบว่าปั้นจั่นหรือเครนที่ใช้งานนั้นมา
การตรวจสอบตามข้อกาหนดของผู้ผลิตหรือไม่นั้นเกือบจะไม่มีเลย
472

21.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
21.7.1 สรุป
ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันในระดับหนึ่งโดยมี
ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีทั้งที่เป็นบริษัทไทย
และบริษัทต่างชาติ เนื่องจากประเทศไทยมิได้เ ป็นผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้าง เช่น ปั้นจั่น รถแม็คโคร
หรือ รถขุดดังเช่นประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เช่น ประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ผู้ประกอบการไทย
ส่วนมากจึงเป็นเพียงผู้ที่นาเข้าเครื่องจักรเหล่านี้เพื่อจาหน่ายหรือเช่าเท่านั้น
ข้อได้เปรียบของผู้ประกอบการไทยมาจากความคุ้นเคยกับผู้รับเหมาก่อสร้างไทย โดยเฉพาะ
ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ในขณะที่ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บของผู้ ป ระกอบการต่ า งประเทศมาจาก การเป็ น ผู้ ผลิ ต
เครื่องจักรเอง เช่น บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จากัด ซึ่งมี บริษัท ซานี่ จากประเทศจีนเป็นผู้ถือหุ้น หรือ
เป็นบริษัทที่ให้เช่าเครื่องจั กรขนาดใหญ่ที่มีฐานธุรกิจในหลากหลายประเทศทาให้มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ผลิตเครื่องจักรทั้งในประเทศตนเองและในต่างประเทศ รวมทั้งสามารถซื้อเครื่องจักรเหล่านี้ใน
ราคาที่ต่ากว่าผู้ประกอบการไทยเนื่องจากเป็นการซื้อที่มีปริมาณสูงกว่า ทาให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ากว่า
เช่น บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล จากัด เป็นต้น
21.7.2 ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากธุรกิจการเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงในส่วน
ของการเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น เครน รถขุด รถกระเช้า ฯลฯ การเปิด เสรีโดยการ
ยกเลิกการจากัดสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวในธุรกิจนี้อาจมุ่งเน้นไปเฉพาะตลาดในระดับบน คือ
ตลาดการให้เช่าอุปกรณ์ที่ใหม่ โดยอาจมีอายุการใช้งานไม่เกินจานวนปีที่เหมาะสม และ ทันสมัยซึ่ง
อาจพิจารณาจากระยะเวลาทิ้งห่ างจากที่ออกสู่ตลาดครั้งแรก เช่น ไม่เกิน 5 ปีเป็นต้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทก่อสร้างประเทศไทยที่จะมีทางเลือกในการเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน
การก่อสร้างมากขึ้น เช่น โดรน หรือเฮลิคอบเตอร์ที่สามารถยกของที่มีน้าหนักสูงได้ (high tech
heavy lift) เป็นต้น
นอกจากนี้ แ ล้ ว ประเทศไทยควรมี ก ารก าหนดมาตรฐานอาชี พ ในการขั บ ขี่ ห รื อ ควบคุ ม
เครื่ องจั กรและอุป กรณ์ใ นการก่อสร้ าง โดยมีก ารออกใบอนุญาตเช่นเดี ยวกับการขับขี่รถบรรทุ ก
อย่างไรก็ดี การดาเนินการดังกล่าวจะต้องค่อยเป็นค่อยไปมิฉะนั้นแล้วจะทาให้ขาดแคลนผู้ ขับขี่หรือ
ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างกระทั นหัน ทาให้ธุรกิจชะงักงันได้ การมีใบอนุญาตการ
ขับขี่หรือควบคุมเครื่องจักรจะทาให้บริษัทก่อสร้างสามารถเช่าเครื่องจักรได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ขับขี่พร้อม
เครื่องจักรนั้นๆ และผู้ให้เช่าเองก็ไม่ต้องเป็นกังกลเรื่องของการฝึกอบรมผู้ขับขี่อีกด้วย และใบอนุญาต

473

ดังกล่าวควรมีกาหนดเวลาเหมือนกับใบอนุญาตการบับขี่รถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อให้มีการทดสอบ
ความสามารถของผู้ขับขี่ได้อย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกัน ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างตาม
ข้อกฎหมายอย่ างจริ งจั ง เพื่อป้ องกัน มิให้ เกิดการแข่งขันในการตัดราคาโดยการลดคุณภาพและ
มาตรฐานของเครื่องจักรที่ให้เช่าซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อทั้งผู้ที่เช่าและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ก่อสร้างที่
จะต้องประสบความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
สุดท้าย การเปิดเสรีธุรกิจการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ทันสมัยควร
ดาเนิน การไปพร้อมกับการเปิ ดเสรีในส่ วนของการซ่อมบารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านั้นด้ว ย
มิฉะนั้นแล้ว จะไม่จูงใจให้มีการนาเข้าเครื่องจักรเหล่านี้เนื่องจากไม่มีบริการในการซ่อมบารุง
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บทที่ 22 ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการเกษตร
22.1 บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมที่ค่อนข้างสูง ในปีพ.ศ.
2560 สัดส่วนการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมต่อการจ้างงานทั้งหมดของประเทศไทยสูงถึงร้อยละ
34184 จึงอาจกล่าวได้ว่าเกษตรกรรมเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญยิ่งต่อระบบของเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ทว่ามูลค่าเพิ่มของภาคเกษตรกรรมต่อจีดีพีของไทยกลับมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.3185 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงผลิตภาพการผลิตของแรงงาน (labour Productivity) ที่ต่ากว่าในภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการซึ่งมีส่วนแบ่งมูลค่าเพิ่มต่อจีดีพีของประเทศที่สูงกว่าส่วนแบ่งการจ้างงาน (ดูรูปที่ 22.1
ประกอบ)
รูปที่ 22.1 สัดส่วนการจ้างงานในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทยและมูลค่าเพิ่มต่อจีดีพี
พ.ศ. 2560

การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Machinery) เป็นปัจจัยสาคัญที่สามารถเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตให้กับภาคเกษตรกรรมได้ อย่างไรก็ดี ราคาเครื่องจักรที่ค่อนข้างสูงเป็นอุปสรรค
สาคัญที่ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานเครื่ องจักรกล กล่าวคือ เกษตรกรที่ไม่มี
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The World Bank. (2017). Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate).
https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=TH สืบค้นวันที่ 1 มีนาคม 2561
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The World Bank. (2017). Agriculture, value added (% of GDP).
https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=TH สืบค้นวันที่ 1 มีนาคม 2561

เงินทุนมากพอสาหรับการซื้อเครื่องจักรมาไว้เป็นทรัพย์สินของตนเองไม่สามารถเพิ่มผลผลิตและลด
ต้นทุนการจ้างแรงงานได้ ธุรกิจบริการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการเกษตรจึงเกิดขึ้นเพื่อ
อุดช่อ งว่างความต้องการเครื่ องจั กรของเกษตรกรรายย่อ ยที่ต้อ งการลงทุน ในเครื่องจักรส าหรั บ
การเกษตรโดยไม่ต้องซื้อเครื่องจักรมาเป็นทรัพย์สินถาวร
การศึกษาในหัวข้อนี้จะเป็นการศึกษาถึงโครงสร้างตลาดและการแข่งขันของธุรกิจการให้เช่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการเกษตร โดยเจาะจงไปที่การเกษตรภาคกสิกรรมซึ่งเป็นภาคส่วนที่มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการเกษตรภาคส่วนอื่นๆ ได้แก่ ปศุสัตว์ การประมง และ
การป่ าไม้ โดยการศึกษาวิจั ย จะประกอบไปด้ว ยวิธีการและแนวคิดในการกาหนดขอบเขตตลาด
โครงสร้างตลาด และสภาพการแข่งขัน

22.2 ขอบเขตตลาด
ในการกาหนดขอบเขตของตลาดที่จะทาการศึกษานั้น คณะผู้วิจัยได้เริ่มจากการศึกษาถึง
ลักษณะของธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรสาหรับการเกษตร พบว่าลักษณะของการเช่าเครื่องจักร
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ การเช่าแบบเช่าซื้อ (Hire Purchase) และ
การเช่าแบบลีสซิ่ง (Leasing) โดยการเช่าแบบเช่าซื้อ โดยมากจะเป็นการเช่าเครื่องจักรจากบริษัทที่
เป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ายเครื่องจักรโดยตรง มีระยะเวลาเช่าประมาณ 1-5 ปี เมื่อผ่อนชาระครบ
ตามกาหนดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้เช่า ในขณะที่การเช่าแบบลีสซิ่ง สามารถเป็นได้ทั้ง
การเช่าเครื่องจักรจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือจากสถาบันการเงิน ส่วนมากมีระยะเวลาเช่า 3 ปีขึ้น
ไป เมื่อผ่อนชาระครบตามกาหนดผู้เช่าสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อ เช่าต่อ หรือส่งเครื่องจักรคืนให้กับ
ผู้ให้เช่า อย่างไรก็ดี จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจการให้บริการเช่า
เครื่องจักรแบบลีสซิ่งส่วนมากมิได้จากัดการเช่าเครื่องจักรแต่เพียงเครื่องจักรกลสาหรับการเกษตร
เท่านั้น ส่งผลให้ไม่สามารถศึกษาสภาพการแข่งขันที่แท้จริงได้ ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา
เฉพาะผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจบริการให้เช่าเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้การวิเคราะห์
โครงสร้างตลาดและสภาพการแข่งขันมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
ในขั้นตอนต่อมา คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาถึงรูปแบบกิจกรรมทางการเกษตร พบว่าสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ กสิกรรม ปศุสัตว์ การประมง และการป่าไม้ ซึ่ง
กิจกรรมทางการเกษตรที่แตกต่างกันย่อมใช้งานเครื่องจักรที่แตกต่างกันจึงจาเป็นต้องเลือกศึกษา
ธุรกิจบริการเช่าเครื่องจักรสาหรับกิจกรรมทางการเกษตรประเภทหนึ่งประเภทใดโดยเฉพาะเพื่อให้
ขอบเขตตลาดที่จะใช้ในการศึกษาสภาพการแข่งขันมีความชัดเจน
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ข้อมูลของกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 186 พบว่า
การเกษตรสาขากสิกรรม เป็นสาขาที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัวสูงสุดในปี พ.ศ. 2561 คือ ที่
ร้อยละ 3.5-4.5 เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอื่นๆ ได้แก่ สาขาปศุสัตว์ การประมง บริการทางการเกษตร
และการป่าไม้ นอกเหนือจากนี้ 6 ใน 10 รายการสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด (ข้าว ยาง
ธรรมชาติ ผลไม้ มัน ส าปะหลั ง น้ าตาล และผั ก) ล้ ว นจัดอยู่ ในสาขากสิ ก รรม จึงอาจกล่ าวได้ว่ า
กสิกรรมเป็นสาขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเกษตรกรรม ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาธุรกิจ
บริ ก ารให้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรส าหรั บ ภาคกสิ ก รรมโดยเฉพาะ ซึ่ ง จะประกอบไปด้ ว ย
เครื่องจักรกลการเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-harvest Farm Machinery) ได้แก่ แทรกเตอร์
เครื่องเตรียมดิน เครื่องปลูก และเครื่องบารุงรักษา และเครื่องจักรกลการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
(Post-harvest Farm Machinery) ได้แก่ เครื่องเก็บเกี่ยว187
จากการสืบค้นเบื้องต้นจากฐานข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์
จากัด (มหาชน) พบว่าผู้ประกอบการให้เช่าเครื่องจักรจะจดทะเบียนภายใต้รหัสธุรกิจ 2 รหัส ได้แก่
TSIC-64912 การบริการด้านการเงินเพื่อการเช่าซื้อรถแทรกเตอร์ และ TSIC-77304 การให้เช่าและ
การให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรและการป่าไม้
จากฐานข้อมูลของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) พบว่า มีบริษัทที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลภายใต้รหัส TSIC-64912 (การบริการด้านการเงินเพื่อการเช่าซื้อรถแทรกเตอร์) ทั้งหมด 9
ราย มีรายได้รวม 7,117,346,905 บาท และ TSIC-77304 (การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรและการป่าไม้) ทั้งหมด 13 ราย มีรายได้รวม 229,450,582
บาท รวมบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายใต้รหัส TSIC-64912 และ TSIC-77304 ทั้งหมด 22
ราย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,346,797,487 บาท อย่างไรก็ดี หลังจากการสารวจข้อมูลรายบริษัท พบว่ามี
บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าเครื่องจักรกลการเกษตรสาหรับภาคกสิกรรมเพียง 8 ราย และมี
รายได้รวมทั้งสิ้น 6,692,313,609 บาท
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กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560). ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี
2561.
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สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2554). อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural
Machinery).
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22.3 โครงสร้างตลาดและสภาพการแข่งขัน
22.3.1 โครงสร้างตลาด
หากพิจารณาถึงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทต่างๆ สามารถจาแนกรูปแบบการประกอบ
ธุรกิจได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ บริษัทที่มีนักลงทุนไทยถือหุ้นทั้งหมด จานวน 5 ราย บริษัทที่มี
ชาวต่างชาติถือหุ้นบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 49 ตามที่กฎหมายกาหนด จานวน 1 ราย และบริษัทที่
มีชาวต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ 49 จานวน 2 ราย (ดูตารางที่ 22.1 ประกอบ)
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากัด และบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จากัด เป็น
บริษัทที่ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ 100% โดยใช้สิทธิเข้ามาประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบัญญั ติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ผ่านบริษัทในกลุ่มในเครือ ดังนี้188
 บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากัด
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จากัด (ซึ่งปัจจุบันได้ควบกิจการกับบริษัท สยามคูโบต้า
แทรคเตอร์ จากัด กลายเป็นบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด) ได้รั บใบอนุญาตภายใต้มาตรา
17 ในบัญชีสาม (21) สาหรับการทาธุรกิจบริการให้เช่าซื้อเครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ ทาง
การเกษตร ได้แก่ รถแทรกเตอร์ เครื่องนวดข้าว เครื่องเกี่ยวนวดข้าว รถเกี่ยวนวดข้าว รถดานา เครื่อง
ดานา รถไถเดินตาม รถไถนั่งขับ อุปกรณ์เพาะกล้า เครื่ องยนต์ดีเซลขนาดเล็กรวมทั้งเครื่องจักรกล
เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตรอื่นในยี่ห้อคูโบต้า
นอกจากนี้ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด ได้รับใบอนุญาตภายใต้มาตรา 17 อีก 1
รายการในบัญชีสาม (21) สาหรับการทาธุรกิจบริการ 3 ประเภท ได้แก่
o ให้เช่าพื้นที่อาคารสานักงานบางส่วนพร้อมทั้งอุปกรณ์สานักงานแก่บริษัท สยามคู
โบต้าลิสซิ่ง จากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสานักงาน
o บริการด้านงานธุรการ ด้านบริหารงานบุคคล บริหารจัดการด้านการเงิน และด้าน
การจัดซื้ออุปกรณ์สานักงาน ให้แก่บริษัท สยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จากัด ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือ
o รับฝากสินค้าประเภทรถแทรกเตอร์ เครื่องนวดข้าว เครื่องเกี่ยวนวดข้าว รถเกี่ยว
นวดข้ า ว รถด านา เครื่ อ งด านา รถไถเดิ น ตาม รถไถนั่ ง ขั บ อุ ป กรณ์ เ พาะกล้ า
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เครื่ องยนต์ดีเซลขนาดเล็ ก รวมทั้งเครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการ
เกษตร เฉพาะสินค้าที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ระหว่างรอการส่งมอบให้แก่ตัวแทนจาหน่าย
 บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จากัด
บริษัท ยันม่าร์ เอส. พี. จากัด ได้รับใบอนุญาตภายใต้มาตรา 17 ในบัญชีสาม(15) การค้าส่ง
เครื่องยนต์ดีเซลเอนกประสงค์ เครื่องยนต์เรือ เครื่องมือเกษตรกรรม รถไถ พรวน หว่าน ยี่ห้อยันม่าร์
(Yanmar) และยี่ห้อไวเอ็ม (YM) เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ยี่ห้อบริกส์ แอนด์ แสตรทตอน (Briggs &
Stratton) รวมทั้งอะไหล่ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และบัญชีสาม
(21) การทาธุร กิจ บริการซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องยนต์ดีเซลเอนกประสงค์ เครื่องยนต์เรือ
เครื่องมือเกษตรกรรม รถไถ พรวน หว่าน ยี่ห้อยันม่าร์ (Yanmar) และยี่ห้อไวเอ็ม (YM) รวมทั้ง
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ยี่ห้อบริกส์ แอนด์ แสตรทตอน (Briggs & Stratton) ณ ศูนย์บริการซ่อม 9 แห่ง
นอกจากนี้ บริ ษัท ยันม่าร์ เอส.พี . จากัด ได้รับหนังสือรับรองการอนุญาตประกอบธุรกิจ
ภายใต้มาตรา 12 ในบัญชีสาม (21) สาหรับการทาธุรกิจบริการดังต่อไปนี้ตามที่ได้รับบัตรส่งเสริมจาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน ประเภทกิจการ
สนับสนุนการค้าและการลงทุน
o กากับดูแลและหรือการให้บริการบริษัทในเครือในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ
งานทั่วไป การบริหารจัดการระบบงานบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การ
ประสานงานการจัดส่งสินค้า การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาสินค้า เป็นต้น
o ฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์
o ติ ด ตั้ ง บ ารุ ง รั ก ษา และซ่ อ มแซมเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งกล เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์
o ปรับ (CALIBRATION) เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์
เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจบริการให้เช่าเครื่องจักรสาหรับการเกษตรของทั้ง
8 บริษัทที่ทาการศึกษา พบว่า มีบริษัทต่างชาติโดยนิตินัย จานวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท สยามคูโบต้า
ลิสซิ่ง จากัด และบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จากัด และมีบริษัทสัญชาติไทยทั้งโดยนิตินัย
และพฤตินัยจานวน 6 ราย กล่าวคือ บริษัทที่มีนักลงทุนไทยเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดหรือถือหุ้นเกินร้อยละ
51 ก็มิได้มีการถือหุ้นซ้อนโดยชาวต่างชาติ ในขณะที่บริษัทที่ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ 100% ทั้ง 2 ราย
นั้นมีสัดส่วนกรรมการชาวต่างชาติมากกว่าหรือครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
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ตารางที่ 22.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในธุรกิจบริการเช่าซื้อและเช่าแบบลีสซิ่ง
เครื่องจักรกลการเกษตรภาคกสิกรรม

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากัด มีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด
เกือบร้อยละ 100 โดยมีนักลงทุนไทย 2 คนถือหุ้นในสัดส่วนที่ไม่ถึงร้อยละ 0.0001 ในขณะที่บริษัท
สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จากัด มีบริษัท คูโบต้า คอร์ปอร์เรชั่น จากัด เป็นบริษัทต่างชาติสัญชาติ
ญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นหลักร้อยละ 60 และบริษัท ซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จากัด เป็นบริษัทสัญชาติไทยถือหุ้น
ร้อยละ 40 (ดูรูปที่ 22.2 ประกอบ)
ส่วนบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จากัด เป็นบริษัทสัญชาติสิงค์โปร์ที่มีสัดส่วนการ
ถือหุ้นโดยยันม่าร์ เอเชีย (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมียันม่าร์ คอมปะนี
ลิมิเต็ด และยันม่าร์ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ทั้งนี้
ยันม่าร์ เอเชีย (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด เป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่มีสถานะเป็นสานักงานผู้แทนใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จากัด มีสัดส่วนจานวนกรรมการ
ต่างชาติต่อกรรมการทั้งหมดเป็น 6 ต่อ 7 จึงสามารถสรุปได้ว่าบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์)
จากัด เป็นบริษัทต่างชาติทั้งในทางนิตินัยและพฤตินัย (ดูรูปที่ 22.3 ประกอบ)
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รูปที่ 22.2 โครงสร้างการถือหุ้น บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากัด

ที่มา บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) ภาพโดยคณะผู้วิจัย
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รูปที่ 22.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จากัด

ที่มา บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) ภาพโดยคณะผู้วิจัย

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ธุรกิจบริการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรกลการเกษตรมีผู้ประกอบการ
น้อยราย โดยมีผู้ประกอบการไทยโดยนิตินัยจานวน 6 ราย และผู้ประกอบการต่างชาติโดยพฤตินัย
จานวน 2 รายซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 93.49 ดังรูปที่ 22.4
รูปที่ 22.4 โครงสร้างตลาดจาแนกตามการถือหุ้นโดยนิตินัยและพฤตินัย
ผู้ประกอบการ
ต่างชาติโดยนิตินัย
6.51%

ผู้ประกอบการไทย
โดยนิตินัย
93.49%

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

22.3.2 สภาพการแข่งขัน
ธุรกิจบริการให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรกลการเกษตรภาคกสิกรรมมีสภาวะการ
แข่งขันที่ค่อนข้างผูกขาด เนื่องจากบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จากัด เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มี
ส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 79.35 ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งตลาดรองลงมาอย่างบริษัท
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ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จากัด มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 14.14 และบริษัทอื่นๆ มีส่วน
แบ่งตลาดรายละไม่ถึงร้อยละ 5 (ดูตารางที่ 22.2 ประกอบ)
อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่มีอยู่อาจไม่สามารถใช้แทนส่วนแบ่งตลาดที่แท้จริงได้ทั้งหมด เนื่องจาก
สังคมเกษตรกรรมของประเทศไทยส่ วนมากเป็นสังคมกสิกรรมขนาดย่อม กิจกรรมทางการเกษตร
ต่างๆ เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านหรือชุมชน ดังนั้น ตลาดของธุรกิจนี้จึงมีความเป็นทางการน้อยกว่าธุรกิจ
อื่นๆ กล่าวคืออาจมีการให้เช่ายืมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์สาหรับทานา เก็บเกี่ยวผลผลิต หรืออุปกรณ์
อื่นๆ ผ่านการกาหนดและตกลงราคากันเองระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า เจ้าของเครื่องจักรจึงไม่จาเป็น
จะต้องไปจดทะเบียนบริษัทกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นทางการ
กล่าวโดยสรุป ธุรกิจบริการเช่าเครื่องจักรการเกษตรเป็นธุรกิจที่บริษัทต่างชาติ คือ ญี่ปุ่น
และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรหลายประเภท อาทิ รถแทรกเตอร์ เครื่องนวด
ข้าว เครื่องเกี่ยวนวดข้าว รถเกี่ยวนวดข้าว รถดานา เครื่องดานา รถไถเดินตาม รถไถนั่งขับ อุปกรณ์
เพาะกล้า เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก รวมทั้งเครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็น
ผู้ให้บริการรายใหญ่ในตลาด โดยสองบริษัทดังกล่าวมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันสูงถึงกว่าร้อยละ 90 ของ
ตลาดซึ่งคานวณมาจากตัวเลขรายได้ของผู้ประกอบการทุกรายในตลาด
ตารางที่ 22.2 ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจบริการเช่าซื้อและเช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรกลการเกษตรภาค
กสิกรรม พ.ศ. 2559

ที่มา: บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) คานวณโดยคณะผู้วิจยั
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22.4 สภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทย
22.4.1 สภาพการประกอบธุรกิจ
ธุ ร กิ จ บริ ก ารเช่ า เครื่ อ งจั ก รการเกษตรเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ธุ ร กิ จ การผลิ ต
เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยผู้ประกอบการในตลาดสามารถจาแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นหลักและมีการขยายธุรกิจมา
ให้บริการเช่าเครื่องจักรการเกษตรที่ตนเองผลิตอยู่ ซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่มนี้เป็นผู้ประกอบการราย
ใหญ่ในตลาดที่ใช้สิทธิประโยชน์ผ่านทาง BOI และมีลักษณะเป็น captive financial company และ
2) ผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจเฉพาะบริการเช่าเครื่องจักรการเกษตรโดยไม่ได้ผลิตเครื่องจักรการเกษตร
เอง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทยที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
เครื่ องจักรกลการเกษตรที่นามาให้ เช่ามีหลากหลายประเภท ได้แก่ เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด รถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมไปถึงเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใหญ่จะให้บริการเช่าเครื่องจักรกลการเกษตรในหลากหลายประเภท ในขณะที่
ผู้ประกอบการขนาดเล็กจะให้บริการเช่าเฉพาะรถแทรกเตอร์เป็นหลักเท่านั้น
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดาหรือเกษตรกร โดยลูกค้าจะทาการเช่าซื้อเครื่องจักรกล
การเกษตรกับผู้ประกอบการโดยมีจุดประสงค์ทั้งเพื่อนาไปใช้ในการทาเกษตรกรรม รวมถึงการรับจ้าง
อื่นๆ ในภาคการเกษตร เป็นต้น การพิจารณาให้สินเชื่อกับลูกค้าขึ้นอยู่ กับนโยบายในการให้บริการ
ทางการเงินของแต่ละบริษัท อาทิ การกาหนดคุณสมบัติ ประวัติ สถานะทางการเงินของผู้เช่าซื้อ
ประเภทของเครื่องจักรกลทางการเกษตร และอายุการใช้งาน ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่
จะกาหนดวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อเฉลี่ยประมาณร้อยละ 60-70 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่ อิงกับอัตราดอกเบี้ยของตลาดเป็นหลัก รวมทั้งการออกแบบรูปแบบของ
สินเชื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น การออกแบบงวดผ่อนให้ตรงกับฤดูการเก็บเกี่ยวของ
เกษตรกร เป็นต้น189
22.4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจ
ปั จ จั ย ส าคัญหนึ่ งที่มีผ ลกระทบต่อการประกอบธุรกิจบริการเช่าเครื่องจักรการเกษตร คื อ
ภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศและปริมาณน้าที่เอื้ออานวยต่อการ
ผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยทางธรรมชาติที่ควบคุมได้ยาก รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคทั้ง
ในและต่างประเทศ หากความต้องการสินค้าเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีการผลิตสินค้าเกษตร
มากขึ้น และปริมาณความต้องการใช้บริการเช่าเครื่องจักรการเกษตรจะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
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ที่มา: แบบแสดงรายงานประจาปี 2560 บริษัท จี แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
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อย่างไรก็ตาม รายได้หลักของธุรกิจบริการเช่าเครื่องจักรการเกษตรมาจากส่วนต่างของอัตรา
ดอกเบี้ ย รั บ ของสิ น เชื่ อ ที่ ผู้ ป ระกอบการก าหนดเป็ น อั ต ราคงที่ กั บ อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ข อง
ผู้ประกอบการที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินที่กาหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และจากตลาดตราสารหนี้
ที่กาหนดเป็ น อัตราดอกเบี้ ย คงที่ ซึ่งทาให้ ผู้ ประกอบการมีความเสี่ยงจากความผัน ผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย ในขณะเดียวกันหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีแนวโน้มที่ลดลงจะส่งผลให้ผู้ประกอบการมี
รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
การประกอบธุรกิจบริการเช่าเครื่องจักรการเกษตรต้องอาศัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อและ
เจ้าหน้าที่การตลาดที่มีความชานาญ มีประสบการณ์ในการทาความเข้าใจสภาพธุรกิจเกษตรกรรม
ตลอดจนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้จากเงินเดือน
ประจา ซึ่งผู้ประกอบการต้องลงทุนในการฝึกอบรมให้ความรู้ให้เกิดทักษะเฉพาะด้านของบุคลากร
รวมทั้งต้องกาหนดแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อจูงใจให้บุคลากรทางานกับผู้ประกอบการในระยะยาว
นอกจากนี้ ถึงแม้เกษตรกรในประเทศไทยจะมีจานวนมาก แต่เนื่องจากเกษตรกรไทยส่วน
ใหญ่ มี ภ าระหนี้ ค่ อ นข้ า งมากและมี ค วามสามารถในการช าระหนี้ ค่ อ นข้ า งน้ อ ย จึ ง ท าให้ จ านวน
เกษตรกรที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อของผู้ประกอบการมีจานวนน้อยมาก ซึ่ง
ส่งผลให้ขนาดของตลาดในประเทศไทยอาจไม่ใหญ่พอที่จะดึงดูดให้ผู้ประกอบการต่างชาติที่ให้บริการ
เช่าเครื่องจักรการเกษตรจานวนมากจากยุโรป แคนาดา และออสเตรเลีย เข้ามาดาเนินธุรกิจในไทย
ยกเว้นการเข้ามาในลักษณะ captive financial company หรือในรูปแบบของผู้แทนจาหน่าย
สาหรับผู้ผลิตเครื่องจักรการเกษตรยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใดโดยเฉพาะเท่านั้น
ปัญหาหลักอีกอย่างหนึ่งคือการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเช่าซื้อ เครื่องจักรการเกษตรจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะต้องขอใบอนุญาตแยกต่างหากในแต่ละยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่นามาให้เช่าซื้ อ ซึ่ง
ทาให้มีค่าใช้จ่ายทั้งด้านเอกสาร ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาในการดาเนินการขอใบอนุญาต
22.4.3 ศักยภาพของคนไทย
จากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าธุรกิจบริการเช่าเครื่องจักรการเกษตรเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ธุร กิจ การผลิ ตเครื่ อ งจั กรกลทางการเกษตร ซึ่ง ผู้ ประกอบการที่ดาเนินการทั้ งผลิ ตเครื่ องจักรกล
ทางการเกษตรและให้ บ ริ ก ารเช่า เครื่ อ งจั กรการเกษตรที่ต นเองผลิ ต อยู่ ด้ว ยจะมี ความได้ เปรีย บ
เนื่ องจากไม่ ต้ องพึ่ง พิ ง เครื่ อ งจั กรกลทางการเกษตรจากผู้ ป ระกอบการอื่น และสามารถควบคุ ม
การตลาดของเครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตรที่ ต นผลิ ต เองได้ อนึ่ ง การประกอบธุ ร กิ จ การผลิ ต
เครื่องจักรกลทางการเกษตรต้องอาศัยเงินทุน และเทคโนโลยีขั้นสูง ผู้ประกอบการจึงเป็นบริษัทขนาด
ใหญ่ ซึ่งผู้ประกอบการในลักษณะนี้ในตลาดมี 3 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการต่างชาติ 2 ราย คือ
บริ ษั ท สยามคู โ บต้ า ลิ ส ซิ่ ง จ ากั ด และบริ ษั ท ยั น ม่ า ร์ แคบปิ ต อล (ไทยแลนด์ ) จ ากั ด และ
ผู้ประกอบการไทย 1 ราย คือ บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จากัด
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ส่วนผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจเฉพาะบริการเช่าเครื่องจักรการเกษตรโดยไม่ได้ผลิตเครื่องจักร
การเกษตรเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทไทยต้องพึ่งพิงกลุ่มผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร
รายใหญ่ อาทิ บริ ษั ท จี แคปปิ ต อล จ ากั ด (มหาชน) มี ร ายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ
เครื่องจักรการเกษตรโดยอาศัยสินค้าที่ผลิตโดยบริษัท อื่นในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ จึงอาจทาให้
บริษัท จี แคปปิตอล จากัด (มหาชน) มีความเสี่ยงจากการจัดหาสินค้าเพื่อปล่อยสินเชื่อในอนาคตหาก
บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรลดการทาธุรกิจร่วมกับบริษัท จี แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท จี แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพทางด้านความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและ
วิถีชีวิตของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าหลักในแต่ละภูมิภาคจึงทาให้เข้าถึงปัญหาและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าผู้ประกอบการที่เป็นต่างชาติ

22.5 แนวโน้มการประกอบธุรกิจของต่างชาติ
ธุรกิจบริการเช่าเครื่องจักรการเกษตรเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการน้อยราย โดยในปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่ 2 รายซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ครองตลาดในประเทศ
อยู่โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากห่วงโซ่ในธุรกิจที่เป็นทั้งผู้ผลิต จาหน่าย และให้เช่า ซึ่งผู้ประกอบการ
เหล่านี้มีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องจักรการเกษตรมาเป็นเวลานาน การเข้ามาประกอบธุรกิจโดย
ผู้ประกอบการรายใหม่เป็น เรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ เงินทุน และ
เทคโนโลยีในการดาเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจนี้ รวมทั้งการวางแผนการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ของผู้ประกอบการที่ครองตลาดอยู่ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม ผู้ป ระกอบการต่างชาติที่สนใจเข้ามาประกอบธุรกิจอาจเริ่มจากการดาเนิน
ธุรกิจเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรการเกษตรซึ่งเป็นธุรกิจที่ประเทศไทยให้การส่งเสริมการลงทุนโดยสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเข้าเริ่มเป็นพันธมิตรทางการค้ากับผู้ประกอบการไทยที่ดาเนิน
ธุร กิจ บริ การเช่าเครื่องจั กรการเกษตรอยู่ในปัจจุบันเพื่อช่ว ยสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งด้านสิ นค้า
เครื่องจักรการเกษตรที่จะนามาให้บริการเช่าของผู้ประกอบการต่างชาติรายใหม่ และด้านกลุ่มลูกค้า
ของผู้ประกอบการไทย

22.6 การกากับดูแลธุรกิจในต่างประเทศ
การประกอบธุรกิจบริการเช่าเครื่องจักรการเกษตรไม่มีหน่วยงานกากับดูแลเป็นการเฉพาะ อีก
ทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจบริการเช่า
เครื่องจักรการเกษตรเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการเงินซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการผิดนัด
ชาระหนี้ ดังนั้น หากการแข่งขันในธุรกิจนี้มีสัดส่วนการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นหรือมีพฤติกรรมทาง
การเงินที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคในอนาคต ธุรกิจนี้อาจถูกพิจารณาให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
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สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งกากับดูแลสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกากับดูแลด้านบริการทางการเงิน

22.7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
22.7.1 บทสรุป
ธุ ร กิ จ บริ ก ารเช่ า เครื่ อ งจั ก รการเกษตรเป็ น ธุ ร กิ จ บริ ก ารในบั ญ ชี ส าม (21) ภายใต้
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ประกอบการต่างชาติไม่สามารถถือ
หุ้นเกินกึ่งหนึ่ งยกเว้น การขออนุญาตผ่ านช่องทางต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ในปัจจุบัน ธุรกิจ
บริการเช่าเครื่องจักรการเกษตรเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการน้อยราย โดยผู้ประกอบการต่างชาติราย
ใหญ่ 2 รายได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 และมาตรา 17 ในการดาเนินธุรกิจ โดยมีส่ วนแบ่งตลาดกว่า
ร้อยละ 90 ทาให้เป็นผู้ครองตลาดในประเทศอยู่โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากห่วงโซ่ในธุรกิจที่เป็นทั้ง
ผู้ผลิต จาหน่าย และให้เช่า ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้มีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องจักรการเกษตรมา
เป็นเวลานานและได้ขยายธุรกิจมาให้บริการเช่าเครื่องจักรการเกษตรด้วย
ผู้ประกอบการที่ดาเนินการทั้งผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรและให้บริการเช่าเครื่องจักร
การเกษตรที่ตนเองผลิตอยู่ด้วยจะมีความได้เปรียบเนื่องจากไม่ต้องพึ่งพิง เครื่องจักรกลทางการเกษตร
จากผู้ประกอบการอื่น และสามารถควบคุมการตลาดของเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ตนผลิตเองได้
อนึ่ง การประกอบธุรกิจการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรต้องอาศัยเงินทุน และเทคโนโลยีขั้นสูง
ผู้ประกอบการจึงเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ประกอบการในลักษณะนี้ในตลาดมี 3 ราย ประกอบด้วย
ผู้ ป ระกอบการต่ า งชาติ 2 ราย และผู้ ป ระกอบการไทย 1 ราย การเข้ า มาประกอบธุ ร กิ จ โดย
ผู้ประกอบการรายใหม่เป็น เรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ เงินทุน และ
เทคโนโลยีในการดาเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจนี้ รวมทั้งการวางแผนการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ของผู้ประกอบการที่ครองตลาดอยู่ในปัจจุบัน
22.7.2 ข้อเสนอแนะ
ธุ ร กิ จ บริ ก ารเช่ า เครื่ อ งจั ก รการเกษตรเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ผู้ ป ระกอบการน้ อ ยราย อี ก ทั้ ง มี
ผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติอยู่แล้วในตลาด คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรเปิดเสรีธุรกิจบริการ
นี้โ ดยกาหนดให้ บริ ษัทต่างชาติที่จ ะเข้ามาดาเนินธุรกิจมุ่งเน้นไปเฉพาะในตลาด captive ที่มีการ
แข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการต่างชาติด้วยกัน
นอกจากนี้ ภาครัฐควรกาหนดมาตรการหรือให้การสนับสนุนเกษตรกรไทยในการบริหาร
จัดการการทาการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การปลูกข้าว การสีข้าว การเกี่ยวข้าว
เพื่อไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง หรือผู้ประกอบการเอกชนในห่วงโซ่การ
ผลิต ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทาให้มีศักยภาพในการเข้าถึง
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สินเชื่อสาหรับการเช่าซื้อเครื่องจักรการเกษตร ซึ่งโดยทั่วไปหลังจากทาสัญญาเช่าซื้อ 3 ปี และผ่อน
ชาระรายไตรมาสแล้ว เกษตรกรจะสามารถชาระหนี้ครบและซื้อทรัพย์สินเครื่องจักรการเกษตรคืนมา
เป็นของตนได้ภายใน 1-2 ปี
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บทที่ 23 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาธุรกิจเป้าหมายจานวน 20 สาขาธุรกิจตามขั้นตอนและวิธีการศึกษาที่กล่าวไว้ในบท
ที่ 2 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ จานวนผู้ประกอบการ สัญชาติผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมาย สัญชาติผู้ถือหุ้นทางพฤตินัยและส่วนแบ่งตลาด อัตราการกระจุกตัวของตลาด ช่องทางการ
ใช้สิทธิ และหน่วยงานกากับดูแล นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยจัดทาบทสรุปและข้อเสนอแนะจาแนกไว้ใน 2
หัวข้อสุดท้าย ดังต่อไปนี้

23.1 จานวนผู้ประกอบการในตลาด
ขั้นตอนแรกในการหาจานวนผู้ประกอบการในธุรกิจบริการใดบริการหนึ่ง คือ การกาหนด
นิย ามและขอบเขตของธุร กิจ บริ การนั้ นๆ คณะผู้วิจัยพบว่า ธุรกิจบริการบางสาขามีการจาแนก
หมวดหมู่ ไ ว้ ต รงตามหมวด TSIC ของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ท าให้ ส ามารถใช้ ข้ อ มู ล จ านวน
ผู้ประกอบการตามหมวด TSIC นั้นๆ ได้โดยตรงซึ่งจากการศึกษาพบว่ามี 5 สาขาธุรกิจบริการ ได้แก่
บริการนาเที่ยวและมัคคุเทศน์ บริการสถาปัตยกรรม บริการโรงพยาบาลทั่วไป บริการบาบัดน้าเสียใน
ภาคอุตสาหกรรม และบริการซ่อมแซมบารุงรักษาเรือ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจานวนผู้ประกอบการ
ในแต่ละสาขาธุรกิจดังกล่าวมีค่อนข้างมาก คณะผู้วิจัยจึงคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีรายได้สูงสุด 20
อันดับแรกสาหรับการวิเคราะห์ ในเชิงลึก ได้แก่ การวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้นและ สัญชาติผู้ถือ
หุ้นทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย ในขณะที่ ในการคานวณส่วนแบ่งตลาดจะใช้รายได้ของผู้ประกอบการ
ทั้งหมดในหมวด TSIC นั้นๆ เป็นข้อมูลในการคานวณ
สาหรับธุรกิจบริการอื่นๆ อีก 15 สาขาธุรกิจ พบว่า บางสาขาธุรกิจมีหมวด TSIC ที่เกี่ยวข้อง
หลายหมวด และ/หรือในหมวด TSIC ที่เกี่ยวข้องนั้นมีสาขาธุรกิจบริการอื่นๆ อีกหลายสาขาบริการ
จึงจาเป็นต้องคัดเลือกสาขาธุรกิจย่อยที่ต้องการจะศึกษา อาทิ บริการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
สาหรับการเกษตรนั้น ประกอบด้วยการเกษตร 4 ประเภท ได้แก่ กสิกรรม เลี้ยงสัตว์ ประมง และป่า
ไม้ ซึ่งแต่ล ะประเภทใช้เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน จึงต้องกาหนดขอบเขตตลาดเฉพาะ
การเกษตรประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อให้สามารถจาแนกผู้ประกอบการที่แข่งขันในตลาดการให้เช่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทเดียวกันซึ่งถือว่าแข่งขันอยู่ในตลาดเดียวกัน เป็นต้น
ในการคัดเลือกผู้ประกอบการในสาขาบริการที่ต้องการจะศึกษาที่กระจายอยู่ภายใต้หลาย
TSIC คณะผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าบริษัทแต่ละแห่งให้บริการที่ต้องการจะศึกษาเป็นบริการหลักหรือไม่
จากการตรวจสอบจากเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทโดยคัดกรองเฉพาะบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 20 บริษัทมา
ท าการศึ ก ษา ซึ่ ง มี 4 ธุ ร กิ จ บริ ก าร ได้ แ ก่ บริ ก ารติ ด ตั้ ง ซ่ อ มแซม บ ารุ ง รั ก ษา เครื่ อ งจั ก รใน
อุตสาหกรรม บริการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรม ให้คาปรึกษาและให้บริการ
เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ในขณะที่ธุรกิจบริการที่เหลืออีก 11

สาขาธุรกิจนั้น เป็นกรณีที่มีจานวนผู้ประกอบการไม่มาก ซึ่งบางธุรกิจมีจานวนผู้ประกอบการไม่ถึง 20
ราย และในที่นี้มี 2 รายที่มีจานวนผู้ประกอบการไม่ถึง 10 ราย ได้แก่ บริการซ่อมแซมบารุงรักษา
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางราง เฉพาะส่วนของการซ่อมบารุงขบวนรถไฟฟ้าจานวน 5
ราย และบริการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการเกษตร เฉพาะด้านกสิกรรม จานวน 8 ราย
(ดูตารางที่ 23.1 ประกอบ)
จะเห็ น ได้ว่า การกาหนดขอบเขตตลาดที่ชัดเจนเป็นตัว แปรที่ส าคัญที่จะแสดงให้ เห็ นถึ ง
จานวนผู้ประกอบการในตลาดที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานข้อมูลการจัดหมวดธุรกิจยังไม่มี
การจาแนกหมวดธุรกิจในสาขาบริการย่อยอีกหลายสาขา ทาให้สาขาธุรกิจบริการย่อยที่ทาการศึกษา
ในครั้งนี้หลายสาขาไม่สามารถระบุจานวนผู้ประกอบการในตลาดที่แท้จริงได้หากไม่มีแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ สมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ หรือข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เป็นต้น
ซึ่งในกรณีนี้ คณะผู้วิจัยดาเนินการโดยการตรวจสอบข้อมูลบริษัทในหมวด TSIC ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่
มีรายได้สูงสุดและคัดเลือกบริษัทที่ให้บริการในสาขาบริการย่อย 20 อันดับแรกเพื่อทาการสืบค้น
รายละเอียดของแต่ละบริษัทและวิเคราะห์สัญชาติผู้ถือหุ้นและส่วนแบ่งตลาดในลาดับถัดไป

23.2 สัญชาติผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
การวิเคราะห์สัญชาติผู้ถือหุ้นตามกฎหมายเป็นการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้น
ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรายละเอียดของแต่ละบริษัทที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับสัญชาติ
ของผู้ถือหุ้นที่จดทะเบียนไว้ภายใต้กฎหมายภายในประเทศ โดยคณะผู้วิจัยจาแนกสัญชาติผู้ถือหุ้นเป็น
3 กลุ่ม ได้แก่ (ดูตารางที่ 23.2 ประกอบ)
 สัญชาติไทย 100%
 สัญชาติต่างชาติ 100% หรือมากกว่ากึ่งหนึ่ง
 สัญชาติต่างชาติน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
จากการศึกษาพบว่าธุรกิจบริการส่วนใหญ่มีผู้ประกอบการที่มีผู้ ถือหุ้นสัญชาติไทย 100%
และสัญชาติต่างชาติน้อยกว่ากึ่งหนึ่งค่อนข้างมาก ในขณะที่สัดส่วนผู้ประกอบการที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติ
ต่างชาติมากกว่ากึ่งหนึ่งมีค่อนข้างน้อยเนื่องจากข้อจากัดของกฎหมาย ยกเว้นในกรณีของบริการด้าน
การวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชที่มีผู้ประกอบการ 10 ราย และการให้คาปรึกษาและบริการด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ 6 ราย ที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติมากกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ มีธุรกิจจานวน 9 ธุรกิจที่
ไม่มีนิติบุคคลต่างด้าวในบริษัทที่ทาการศึกษา ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป ดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะ
ในส่วนของ home care) นาเที่ยวและมัคคุเทศก์ บริการทางสถาปัตยกรรม ซ่อมแซมบารุงรักษา
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางน้า แฟรนไชส์ (เฉพาะในส่วนของการศึกษาด้านภาษา)
ให้ บริ การบรรจุหี บห่ อและบรรจุ ภัณฑ์สินค้า (เฉพาะส่ วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร) ให้เช่า
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เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรม (เฉพาะด้านการก่อสร้าง) และการบาบัดน้าเสียใน
อุตสาหกรรม
สาหรับ ผู้ ป ระกอบการที่มีผู้ ถือหุ้ นสัญชาติต่างชาติมากกว่ากึ่งหนึ่งพบว่า ส่ ว นใหญ่เข้ามา
ประกอบธุร กิจ ในประเทศไทยผ่ านช่องทางหลั ก 2 ทาง คือ การได้รับการส่ งเสริม การลงทุนจาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน และทางสนธิสัญญาไมตรีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา
(Treaty of Amity) แต่ไม่พบการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยใช้สิทธิผ่านทางความตกลง
การค้าเสรีแต่อย่างใด

23.3 สัญชาติผู้ถือหุ้นทางพฤตินัย และส่วนแบ่งตลาด
หากพิจารณาสัญชาติผู้ถือหุ้นในทางพฤตินัยสามารถจาแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1) สัญชาติไทย 100% ทั้งในเชิงนิตินัยและพฤตินัย
2) สัญชาติต่างชาติในเชิงนิตินัย ซึ่งหมายถึง ผู้ประกอบการที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติ
มากกว่ากึ่งหนึ่ง
3) สัญชาติต่างชาติโดยพฤตินัย ซึ่งประกอบด้วย
 จากการถือหุ้นหลายชั้น
 จากอานาจกรรมการต่างชาติ
 จากสัดส่วนกรรมการต่างชาติมากกว่ากรรมการไทย
จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจที่ต่างชาติมีบทบาทสูงได้แก่ ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
สาหรับการเกษตร บริการด้านการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางราง (เฉพาะส่วนซ่อมบารุงขบวนรถไฟฟ้า) ในระดับปานกลาง ได้แก่
บริการให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ บริการให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
บริการให้คาปรึกษาและบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางกายภาพ การกาจัดขยะและการรีไซเคิล นา
เที่ยวและมัคคุเทศก์ และการวิจัยตลาด (ดูรูปที่ 23.1)
หากพิจารณาจากสัญชาติต่างชาติโดยพฤตินัย พบว่า ธุรกิจที่มีบริษัทต่างชาติโดยพฤตินัยจาก
การถือหุ้น หลายชั้นมีจานวน 13 ธุร กิจ จากอานาจกรรมการต่างชาติมีจานวน 8 ธุรกิจ และจาก
สัดส่วนกรรมการต่างชาติมากกว่ากรรมการไทยมีจานวน 9 ธุรกิจ (ดูตารางที่ 23.3 ประกอบ)
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รูปที่ 23.1 ส่วนแบ่งตลาดจาแนกตามโครงสร้างการถือหุ้นโดยพฤตินัย

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

23.4 อัตราการกระจุกตัว
หากพิจารณาภาวะการแข่งขันของแต่ละธุรกิจเป้าหมายจากส่วนแบ่งตลาด โดยคานวณจาก
อัตราการกระจุกตัว 3 อันดับแรก พบว่า มี ธุรกิจที่มีการกระจุ กตัวสูงหรือมีการผูกขาดสูงจานวน 6
ราย ธุรกิจที่มีการกระจุกตัวปานกลางหรือมีการผูกขาดระดับปานกลาง จานวน 9 ราย และที่เหลือ
เป็นธุรกิจที่มีการกระจุกตัวต่าหรือมีการแข่งขันค่อนข้างสูง (ดูตารางที่ 23.4 ประกอบ)
จากการศึกษาพบว่า ธุรกิจที่มีการกระจุกตัวสูงทั้ง 6 ธุรกิจนั้น บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด
ของแต่ละธุรกิจ (CR1) มีทั้งที่เป็นบริษัทสัญชาติไทย สัญชาติต่างชาติโดยนิตินัย และสัญชาติต่างชาติ
โดยพฤตินัย แต่บริษัทสัญชาติต่างชาติที่เป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในธุรกิจให้เช่าเครื่องจักร
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และอุปกรณ์การเกษตรเฉพาะด้านกสิ กรรม และธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษาด้านภาษา มีส่วนแบ่ง
ตลาดสูงกว่าร้อยละ 70 ในขณะที่บริษัทสัญชาติไทยที่เป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุเฉพาะด้าน home care และธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช มีส่วนแบ่งตลาดต่า
กว่าร้อยละ 60 ดังนี้
 ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรเฉพาะด้านกสิกรรม บริษัทที่มีส่วน
แบ่งตลาดสูงสุด คือ บริษัท สยามคูโบต้าลิสซิ่ง จากัด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติต่างชาติ
โดยนิตินัย มีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 79.35
 ธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษาด้านภาษา บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด คือ บริษัท
คุมอง (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติต่างชาติโดยพฤตินัย มีส่วนแบ่งตลาด
ถึงร้อยละ 72.8
 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเฉพาะด้าน home care บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด คือ
บริษัท จูเนียร์ และซีเนียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จากัด มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 42.44 และ
รองลงมา คือ บริษัท โครนัส (ประเทศไทย) จากัด มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 33.89
ซึง่ ทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทสัญชาติไทยโดยนิตินัยและพฤตินัย มีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน
ร้อยละ 76.33
 ธุรกิจบริการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด คือ บริษัท
เจียไต๋ จากัด มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 68.27 และรองลงมา คือ บริษัท เจริญโภค
ภัณฑ์ โปรดิ๊วส์ จากัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทสัญชาติไทยโดยนิตินัยและพฤตินัย
มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 75.18
จะเห็นได้ว่า สภาพการแข่งขันของธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรเฉพาะด้ าน
กสิกรรม และธุรกิจแฟรนไชส์ด้านการศึกษาด้านภาษามีการผูกขาดค่อนข้างสูงโดยบริษัทสัญชาติ
ต่างชาติเพียงบริษัทเดียวในแต่ละธุรกิจ ส่วนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเฉพาะด้าน home care และธุรกิจ
บริการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช นั้น ถึงแม้จะมีอัตราการกระจุกตัวสูง แต่อานาจการผูกขาดตลาด
ขึ้นอยู่กับบริษัทสัญชาติไทยจานวน 1-2 บริษัท ขึ้นไป

23.5 ช่องทางการใช้สิทธิ
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กาหนดข้อยกเว้นให้บริษัท
ต่างชาติมีผู้ ถือหุ้ นสั ญชาติต่างชาติได้เกินกึ่งหนึ่งโดยการขออนุญาตใช้สิทธิผ่ าน 3 ช่องทาง ได้แก่
มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 17 โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลบริษัททั้งหมดที่ได้รับอนุญาตโดย
การใช้สิทธิภายใต้ 3 มาตรานี้ ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงเดือนมีนาคม ปี 2561 ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมโดย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า มี 6 ธุรกิจบริการที่ไม่มีผู้ประกอบการต่างชาติ ใช้สิทธิผ่าน 3 ช่องทาง
เลย ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางน้า
ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางราง (เฉพาะส่วนของการซ่อมบารุง
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ขบวนรถไฟฟ้า) แฟรนไชส์ (เฉพาะในส่วนของการศึกษาด้านภาษา) การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร
และการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรม (เฉพาะด้านการก่อสร้าง) (ดูตารางที่ 23.5
ประกอบ)
การใช้สิทธิผ่านมาตรา 11 ซึ่งมีเฉพาะการใช้สิทธิภายใต้ Treaty of Amity พบว่ามี 6 ธุรกิจ
บริการที่ใช้สิทธิ โดยธุรกิจที่มีจานวนบริษัทใช้สิทธิม ากที่สุด ได้แก่ บริการทางสถาปัตยกรรม จานวน
18 ราย และการให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (เฉพาะส่วนซอฟแวร์สาเร็จรูปและ
บริการซอฟแวร์) จานวน 11 ราย (ดูรูปที่ 23.2)
ส่วนการใช้สิทธิผ่านมาตรา 11 หรือการใช้สิทธิการได้รับส่งเสริมการลงทุนมีจานวน 11 ธุรกิจ
โดยธุรกิจที่มีจานวนบริษัทใช้สิทธิมากที่สุด ได้แก่ การให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
(เฉพาะส่วนซอฟแวร์สาเร็จรูปและบริการซอฟแวร์) จานวน 146 ราย บริการดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะใน
ส่วนของ home care) จานวน 9 ราย และการให้คาปรึกษาและบริการทดสอบและวิเคราะห์ ทาง
กายภาพ (เฉพาะส่วนบริการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร) จานวน 8 ราย สาหรับการใช้สิทธิผ่าน
มาตรา 17 มีจานวน 6 ธุรกิจ โดยธุรกิจที่มีจานวนบริษัทใช้สิทธิมากที่สุด ได้แก่ ติดตั้ง ซ่อมแซม
บารุงรักษา เครื่องจักรในอุตสาหกรรม (เฉพาะส่วนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม) จานวน 69 ราย (ดูรูป
ที่ 23.3 และ 23.4)
รูปที่ 23.2 การใช้สิทธิผ่านมาตรา 11

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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รูปที่ 23.3 การใช้สิทธิผ่านมาตรา 12

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

รูปที่ 23.4 การใช้สิทธิผ่านมาตรา 17

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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23.6 การกากับดูแล
การศึกษาธุรกิจเป้าหมายจานวน 20 ธุรกิจพบว่า มีธุรกิจที่มีหน่วยงานกากับดูแลโดยเฉพาะ
จานวน 8 ธุรกิจ ได้แก่
 การให้คาปรึกษาและบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางกายภาพ (เฉพาะส่วนบริการ
ทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร)
 โรงพยาบาลทั่วไป
 บริการดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะในส่วนของ home care)
 บริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
 บริการทางสถาปัตยกรรม
 การบาบัดน้าเสียในอุตสาหกรรม (เฉพาะส่วนการบริการด้านการจัดการน้าเสียแก่
โรงงานที่ต้องการติดตั้งเทคโนโลยีบาบัดน้าเสีย)
 การกาจั ดขยะและการรี ไซเคิล (เฉพาะส่ ว นบริก ารการกาจั ดและบ าบัด กาก
อุตสาหกรรม)
 การซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางน้า
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาถึงหน่วยงานกากับดูแล การกาหนดราคา การตรวจสอบคุณภาพ
การออกใบอนุญาต และเงื่อนไขของการประกอบธุรกิจของต่างชาติในแต่ละธุรกิจ พบว่า ธุรกิจที่มีการ
กากับดูแลเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีการกาหนดราคาค่าบริการ ส่วนการตรวจสอบคุณภาพและการออก
ใบอนุญาตส่วนใหญ่ยังดาเนินการโดยหน่วยงานที่กากับดูแล สาหรับการกาหนดเงื่อนไขการประกอบ
ธุรกิจของต่างชาติพบว่า บริการนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และบริการทางสถาปัตยกรรม กาหนดให้
กรรมการจานวนกึ่งหนึ่งต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ส่ วนบริการการบาบัดน้าเสียในอุตสาหกรรม และ
บริการการกาจัดขยะและการรีไซเคิล กาหนดให้วิศวกรต่างชาติต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
ของประเทศไทย ซึ่งต้องสอบเป็นภาษาไทย ภายใต้ข้อกาหนดแห่ง พ.ร.บ สภาวิศวกร พ.ศ. 2542
ในขณะที่บริการการซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางน้ากาหนดให้ผู้ขอ
จดทะเบียนที่เป็นคนต่างด้าว จะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้ว (ดูตารางที่ 23.6 ประกอบ)

23.7 บทสรุป
การศึกษาธุรกิจเป้าหมายจานวน 20 ธุรกิจ พบว่า ธุรกิจบริการส่วนใหญ่มีผู้ประกอบการที่มีผู้
ถือ หุ้ น สั ญ ชาติไ ทย 100% และสั ญ ชาติ ต่ างชาติ น้ อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ค่ อ นข้ า งมาก ในขณะที่ สั ด ส่ ว น
ผู้ ป ระกอบการที่มีผู้ ถือหุ้ น สั ญชาติต่ างชาติม ากกว่ากึ่ง หนึ่ง มีค่อ นข้า งน้อ ยเนื่อ งจากข้อ จากั ดของ
กฎหมาย สาหรับผู้ประกอบการที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติม ากกว่ากึ่งหนึ่งพบว่า ส่วนใหญ่เข้ามา
ประกอบธุร กิจ ในประเทศไทยผ่ านช่องทางหลั ก 2 ทาง คือ การได้รับการส่ งเสริม การลงทุนจาก
500

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และทางสนธิสัญญาไมตรีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา
(Treaty of Amity) แต่ไม่พบการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยใช้สิทธิผ่านทางความตกลง
การค้าเสรีแต่อย่างใด โดยธุรกิจที่ต่างชาติมีบทบาทสูง ได้แก่ ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
สาหรับการเกษตร บริการให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการ บริการด้านการวิจัยและพัฒนาเมล็ด
พันธุ์พืช ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางราง (เฉพาะส่วนซ่อมบารุง
ขบวนรถไฟฟ้า)
หากพิจารณาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในแต่ละธุรกิจพบว่า การแข่งขัน
ในตลาดของแต่ละธุรกิจส่วนใหญ่ถูกจาแนกตลาดเป็นหลายระดับ โดยผู้ประกอบการต่างชาติส่วนใหญ่
จะแข่งขันในตลาดระดับบนซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่ างกับในระดับล่าง ทาให้ผู้ประกอบการต่างชาติ
เหล่านี้ไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการไทย ดังนั้นการพิจารณาเปิดเสรีในหลายธุรกิจจึงอาจ
พิจารณาเปิดเสรีเฉพาะตลาดในระดับบนของธุรกิจนั้นๆ อาทิ การซ่อมบารุงเรือขนาดใหญ่ เครื่องจักร
ราคาสูง บริการทดสอบเฉพาะสารเคมีที่ห้ องปฏิบัติการของไทยทาไม่ได้ การเช่าเครื่องจักรที่ทันสมัย
เท่านั้น เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการไทยพบว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่มีทักษะสูง เนื่องจากการผลิตบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้ งเกิ ด ปั ญ หาบั ณ ฑิ ต ที่ส าเร็ จ การศึ ก ษาบางส่ ว นประกอบธุ ร กิ จที่ ไ ม่ ตรงกั บสายงานที่ ส าเร็ จ
การศึกษามา อาทิ นักโปรแกรมเมอร์ เป็นต้น อีกทั้งผู้ประกอบการไทยยังขาดความเชื่อมั่นจากลูกค้า
โดยเฉพาะในธุรกิจที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การประกอบธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ ซึ่งลูกค้า
ในประเทศส่ วนใหญ่จะให้ความเชื่อมั่นซอฟต์แวร์ของต่างชาติมากกว่าซอฟต์แวร์ของคนไทย ทาให้
ผู้ ป ระกอบการไทยเจาะตลาดลู ก ค้ ากลุ่ มนี้ ได้ ย าก ในขณะที่บ างธุ ร กิจ ผู้ ป ระกอบการไทยยั งขาด
เทคโนโลยีขั้นสูงที่อาจต้องอาศัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างชาติซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสาคัญที่ต้อง
พิจารณาก่อนการเปิดเสรี ส่วนปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องเผชิญเช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการไทยคือ การขาดแคลนบุคลากร ซึ่งหากบุคลากรในธุรกิจมีจากัด ผู้ประกอบการต่างชาติ
อาจได้เปรียบจากการที่สามารถให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าผู้ประกอบการไทย ทาให้ผู้ประกอบการไทย
ต้องถูกแย่งตัวบุคลากรจากแรงจูงใจค่าตอบแทนที่สูงกว่านั้น ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติจะต้อง
เผชิญกับกฎระเบียบภายในประเทศของไทยที่ไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการไทยในแต่ละธุรกิจมีศักยภาพในการแข่งขัน
แต่ยังขาดปัจจัยหลายด้านมาสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละธุรกิจส่วน
ใหญ่เห็นว่าควรมีการเปิดเสรีด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติโดยมีเงื่อนไขที่ควรดาเนินการเพื่อ
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เตรียมความพร้อมและเป็นแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละธุรกิจ โดยมี
รายละเอียดดังที่จะนาเสนอในส่วนของข้อเสนอแนะ

23.8 ข้อเสนอแนะ
ข้อ เสนอแนะที่ ค ณะผู้ วิจั ย จะน าเสนอสามารถแบ่ ง ได้ เ ป็น 4 ส่ ว น ได้ แก่ ข้อ เสนอแนะที่
เกี่ยวกับ
1. กรอบการเปิดให้คนต่างด้าวสามารถเข้ามาถือหุ้นในธุรกิจบริการที่ศึกษาว่าควรมีการเปิด
ให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นโดยไม่จากัดสัดส่วนการถือครองหุ้นหรือไม่ และในการเปิดเสรี
การลงทุนในธุรกิจดังกล่าวจาเป็นต้องมีเงื่อนไขหรือไม่
2. มาตรการของภาครัฐที่จะช่วยจูงใจให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาลงทุนในบริการหากมี
การเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในอนาคต เนื่องจากการประกอบธุรกิจบริการที่
ศึกษาอาจมีปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ นอกเหนือจากข้อจากัดว่าด้วยการถือ
หุ้นของคนต่างด้าวเท่านั้น
3. นโยบายและมาตรการของภาครัฐที่จาเป็นในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติที่อาจเข้ามาในตลาด
ในอนาคตเมื่อมีการเปิดเสรีการลงทุน
4. มาตรการของภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
เปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจบริการต่างๆ ที่ศึกษา
ข้อเสนอแนะที่ได้จัดทาขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการประมวลผลของข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุ ณ ภาพที่ ค ณะผู้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ และจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ประสบการณ์ในแต่ละสาขาบริการที่ศึกษา แต่ด้วยข้อจากัดของงบประมาณและเวลา จานวนบุคคล
ที่คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์จะจากัดที่ประมาณ 3 รายต่อสาขาบริการ ทาให้ข้อเสนอแนะที่จัดทาขึ้นยัง
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงไม่ส ามารถใช้อ้างอิงในการกาหนดนโยบายได้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ที่ได้นาเสนอมาแล้วนั้นจะเป็นประโยชน์ในการกาหนดประเด็นในการพิจารณาผลกระทบ
ของการเปิดเสรีการลงทุนในสาขาบริการทั้ง 20 สาขา ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อเสนอแนะในทั้ง 4
ด้านจะปรากฎในตารางที่ 23.6 ท้ายบทนี้
23.8.1 กรอบการเปิดเสรี
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด สภาพการแข่งขันในตลาด ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการไทยโดยเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการต่างชาติ ตลอดจนกฎกติกาในการกากับดูแล
ทั้งในประเทศและตัวอย่างจากต่างประเทศพบว่า ควรมีการเปิดเสรีการลงทุนในสาขาบริการที่ศึกษา
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ทุกสาขา หากแต่ใน 7 สาขาควรมีเงื่อนไขในการเปิดเสรีเพื่อคัดกรองผู้ประกอบการต่างประเทศที่
สามารถเข้ามาลงทุนเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการในประเทศและผู้บริโภค
สาหรับสาขาบริ การที่คณะผู้ วิจัยเห็นว่าควรมีการเปิดเสรีโ ดยไม่ต้องกาหนดเงื่อนไขมี 13
สาขา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 สาขาบริ การที่ผู้ ประกอบการไทยไม่มีความสามารถในการให้บริการได้ด้วยข้อจากัดด้าน
เทคโนโลยีจานวน 1 สาขาบริการ ได้แก่ บริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้า เนื่องจากรถไฟฟ้าเป็น
สินค้าที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค การซ่อมบารุงรถไฟฟ้ามักจะต้องดาเนินการโดยผู้ผลิต
รถไฟฟ้ายี่ห้อนั้นๆ ที่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระบบและกลไกการทางานของรถไฟฟ้า
และสามารถจั ด หาชิ้ น ส่ ว นของรถไฟฟ้ า ดั ง กล่ า วในราคาต่ าได้ ในประเทศไทยมี เ พี ย งผู้
ให้บริการเดินรถไฟฟ้า เช่น BTS ที่มีศักยภาพในการซ่อมบารุงรถไฟฟ้าที่ใช้ในการให้บริการ
ขนส่งมวลชน แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่คุ้มทุนเนื่องจากการซ่อมบารุงมีต้นทุนค่อนข้างสูงสาหรับ
ผู้ ป ระกอบการที่มิใช่ผู้ ผ ลิ ตรถไฟฟ้าหรือผู้ ที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ย วกับเทคโนโลยี
รถไฟฟ้าระดับโลก เนื่องจากผู้ให้บริการในระดับประเทศจะมีขนาดของธุรกิจเล็กเกินไป ไม่มี
การประหยัดจากขนาด (economy of scale) ทาให้ต้นทุนอะไหล่สูง และยังไม่สามารถ
“ซ่อมใหญ่’ “ได้เพราะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ source code ของระบบการควบคุมรถไฟฟ้า
 สาขาบริการที่ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถแข่ง ขันเหนือกว่าผู้ประกอบการต่างชาติ
จานวน 2 บริการ ได้แก่ บริการโรงพยาบาล และบริการให้เช่าเครื่องจักรการเกษตร บริการ
โรงพยาบาลมีลักษณะพิเศษที่ทาให้ผู้ประกอบการในประเทศได้เปรียบ ได้แก่ (1) เป็นบริการ
ที่ต้องอาศัยความใกล้ชิดและความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ ทาให้การสร้างชื่อเสียงในธุรกิจ
โรงพยาบาลต้องใช้เวลานาน (2) เป็นบริการที่ต้องเข้าใจวัฒนธรรม ความต้องการเฉพาะตัว
ของผู้ใช้บริการในประเทศ (3) เป็นบริการที่เกี่ยวโยงกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของ
ภาครัฐทาให้ผู้ให้บริการต้องเข้าใจระบบราชการ รวมทั้งในหลายประเทศมีโรงพยาบาลรัฐ
จ านวนมาก ท าให้ ผู้ ป ระกอบการต่ า งชาติ เ ข้ า มาแข่ ง ขั น ได้ ย าก ดั ง จะเห็ น ได้ ว่ า ไม่ มี
ผู้ประกอบการข้ามชาติในธุรกิจบริการโรงพยาบาล
ในส่วนชองบริการให้เช่าเครื่องจักรการเกษตรนั้น ผู้ประกอบการไทยมีความคุ้นเคย
กับเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ามากกว่าผู้ประกอบการต่างชาติทาให้ สามารถประเมินความ
เสี่ยงในการให้บริการเช่าซื้อเครื่องจักรการเกษตรมากกว่าผู้ประกอบการต่างชาติ
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 สาขาบริการที่ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาให้บริการอย่างแพร่หลายอยู่แล้วทั้งในรูปแบบที่
ถูกกฎหมาย คือ ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ใช้สิทธิตามสนธิสัญญาหรือความตกลงการค้า
และการลงทุน หรือถือหุ้นเชิงซ้อน และในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย คือ การถือหุ้นโดยใช้นอมินี
มีทั้งหมด 8 สาขาบริการ ประกอบด้วย บริการในกลุ่ม “บริการธุรกิจ (business service)”
ได้แก่ บริการ 5 สาขาบริการ ประกอบด้วยบริการด้าน IT 3 บริการ (บริการ system
integration บริการซอฟต์แวร์ และบริการศูนย์ข้อมูล (data center)) บริการที่ปรึกษาใน
การบริ ห ารจั ดการ และบริ การวิจัยการตลาด อีก 3 บริการได้แก่ บริการสถาปัตยกรรม
บริการวิจัยเมล็ดพันธุ์พืช (ผ่านช่องทาง BOI) และบริการแฟรนไชส์ด้านการศึกษา การศึกษา
พบว่า ผู้ป ระกอบการต่างชาติในตลาดเหล่ านี้ไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับผู้ ประกอบการไทย
หากแต่จะแข่งขันกันเองในตลาดระดับบนที่เป็นบริการแบบพรีเมี่ยม มีอัตราค่าบริการสูง ซึ่ง
ลูกค้ามักจะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทไทยที่มีขนาดใหญ่ ในขณะที่ผู้ประกอบการไทยจะ
แข่งขันกันในตลาดระดับกลางหรือล่างที่มีอัตราค่าบริการต่ากว่าซึ่งเหมาะสาหรับลูกค้าที่เป็น
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 สาขาบริการที่ผู้ประกอบการต่างชาติยังไม่เข้ามาแข่งขันหรือเข้ามาน้อยหากแต่การเข้ามาของ
ผู้ให้บริการต่างชาติจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการไทยและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
จานวน 2 สาขาบริการ ได้แก่ 1) บริการกาจัดขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ซึ่งต่างชาติยัง
ไม่เข้ามาเนื่องจากตลาดในประเทศมีขนาดเล็กจากความหละหลวมในการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรม และ 2) บริการออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่มที่ต่างชาติยังไม่เข้ามาให้บริการเนื่องจากมี ผู้ประกอบการไทยขนาดย่อมจานวนมาก
ในตลาดซึ่งมีขีดความสามารถในการดีไซน์แต่ยังขาดเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาดที่ทันสมัย
เช่น การใช้เทคโนโลยี eye tracking เพื่อวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสายตาของผู้บริโภค
ในขณะที่มองดูรูปร่างลักษณะของสินค้า เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสินค้า เป็นต้น
สาหรับสาขาบริการที่คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการเปิดเสรีหากแต่ต้องกาหนดเงื่อนไขมีจานวน
7 สาขาบริการดังนี้
 สาขาบริการที่มีผู้ประกอบการไทยจานวนมากที่ให้บริการแบบ “พื้นฐาน” อยู่แล้ว ดังนั้น
การเข้ามาของบริษัทต่างชาติควรจากัดเฉพาะบริการในตลาดระดับบนได้แก่ บริการ 5 สาขา
ประกอบด้ว ย บริการติดตั้งและซ่อมบารุงเครื่องจักร บริการซ่อมบารุงเรือ บริการให้ เช่า
เครื่องจักรก่อสร้าง บริการบาบัดน้าเสีย และบริการรับรองมาตรฐานสินค้า ทั้งนี้ ต่างชาติ
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สามารถเข้ า มาให้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง ซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นทาง
เทคโนโลยีสูง เช่น หุ่นยนต์ ให้บริการเช่าเครื่องจักรก่อสร้างที่ทันสมัยที่ยังไม่มีในประเทศ
ไทย เช่น โดรนที่สามารถยกของที่มีน้าหนักสูงได้ ให้บริการซ่อมบารุงเรือที่มีขนาดใหญ่ที่อู่
ซ่อมเรือไทยยังไม่สามารถดาเนินการได้ ให้บริการบาบัดน้าเสียโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และการนาน้าเสียไปใช้ใหม่ได้ และให้การรับรองมาตรฐานสินค้าสาหรับการตรวจสอบรับรอง
ที่ผู้ประกอบการไทยยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับต้องส่งไปห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ เช่น
การตรวจสอบสารไดออกซิน เป็นต้น
 สาขาบริการที่ยังไม่มีการกากับดูแลมาตรฐานของบริการทาให้การเปิดเสรีมีความเสี่ยงที่จะ
ดึงดู ดผู้ ป ระกอบการที่ ไม่เ ป็ น มื ออาชีพเข้ามาจ านวน 2 สาขาบริการ ได้แก่ บริ การดูแ ล
ผู้สูงอายุที่บ้าน และบริการนาเที่ยว ดังนั้น ก่อนการเปิดเสรี ควรมีการออกกฎเกณฑ์ในการ
กากับดูแลธุรกิจดังกล่าวที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
23.8.2. มาตรการสนับสนุนการเปิดเสรี
การยกเลิกข้อจากัดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ หากสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจดังกล่าวยังไม่เอื้อต่อการ
เข้ามาประกอบกิจการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านการตลาด ด้านแรงงานและบุคลากร และกฎกติกา
ของรัฐ การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจบริการทั้ง 20 สาขา พบว่า
รัฐจาเป็นต้องมีการปรับปรุงนโยบาย มาตรการหรือกฎ ระเบียบเพื่อที่จะจูงใจให้ผู้ประกอบการจาก
ต่างประเทศทั้ง 3 ด้านดังนี้
 ด้านตลาด
การศึ ก ษาพบว่ า ตลาดธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ บริ ก ารก าจั ด ขยะ
อุตสาหกรรมที่เป็ นพิษ และบริ การบ าบัดน้าเสียของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีขนาดเล็ ก
เกินไปที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากการกากับดูแลการปล่อยน้าเสียและการกาจัด
ขยะที่เป็นอันตรายที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหละหลวมทาให้มีการปล่อยน้าเสียลงในแหล่งน้าโดย
ไม่มีการบาบัดตามที่กฎหมายกาหนด และมีการฝังกลบขยะที่เป็นพิษในหลุมที่ไม่ได้มาตรฐานอย่าง
แพร่หลาย ยกเว้นในกรณีของโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีการกากับดูแลมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ดังนั้น หากมีการกากับดูแ ลเกี่ยวกับการจัดการมลพิษของโรงงานที่เข้มงวดขึ้น
ตลาดธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งสองประเภทนี้จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีผลทาให้ดึงดูด
ผู้ประกอบการต่างชาติที่มีเทคโนโลยีในการบาบัดน้าเสียและในการกาจัดขยะที่เป็นพิษเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย
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นอกจากความหละหลวมของการกากับดูแลการสร้างมลพิษของภาคอุตสาหกรรมแล้ว การ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐยังมีลักษณะที่เป็นการจากัดการแข่งขันที่เสรีอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น
การกาหนดให้การเผาขยะที่เป็นพิษบางประเภทสามารถดาเนินการได้โดยผู้ประกอบการรายเดียวที่มี
เตาเผาที่ได้รับการรับรอง หรือการให้สัมปทานในการบาบัดน้าเสียในเขตนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งใน
ประเทศแก่ผู้ให้บริการรายเดียว เป็นต้น การเปิดให้มีการแข่งขันในตลาดบริการบาบัดน้าเสียและ
กาจัดขยะอุตสาหกรรมที่เป็นพิษจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาด ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้ภาครัฐ
• บั ง คั บ ใช้ ก ฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ บ าบั ด น้ าเสี ย และการก าจั ด ขยะอั น ตรายของ
ภาคอุตสาหกรรมที่เข้มงวดมากขึ้น โดยอาจพิจารณาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ามาทาหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐาน ตรวจสอบและกากับการ
บริหารจัดการมลพิษของภาคอุตสาหกรรม
• เปิดให้มีการแข่งขันในการประมูลบริการบาบัดน้าเสียในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 17
แห่งที่แยกส่วนกัน และให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถเลือกผู้ประกอบการในการใช้
บริการกาจัดขยะที่เป็นพิษหลายราย
ในลักษณะเดียวกัน ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการซ่อมบารุงเครื่องจักร ได้แก่ บริการซ่อม
บารุงเรือ บริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้า และบริการติดตั้งและซ่อมบารุงเครื่องจักร ยังไม่ขยายตัวเท่าที่ควร
เนื่องจากประเทศไทยยังขาดกฎระเบียบที่กาหนดมาตรการและการติดตามตรวจสอบการซ่อมบารุง
เรือ รถไฟฟ้าและเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ในธุรกิจก่อสร้างที่เข้มงวดทาให้มีการละเลยที่จะซ่อมบารุง
พาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะกับการใช้งาน การกากับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้น
นอกจากจะส่งเสริมธุรกิจการซ่อมบารุงแล้ว ยังจะช่วยให้บริการการเดินรถ การเดินเรือ และการใช้
เครื่องจักรขนาดใหญ่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีขึ้นต่อผู้ใช้บริการและพนักงานในพื้นที่ก่อสร้างด้วย
 ด้านคน
การเข้ามาประกอบธุรกิจบริการของคนต่างด้าวจะส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น ซึ่ง
ย่อมจะเป็นผลดีต่อธุรกิจต่างๆ ที่ต้องใช้บริการดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเกิดปัญหาการขาด
แคลนแรงงานที่มีทักษะ เช่น ในกรณีของบริการที่เกี่ยวกับไอทีต้องการแรงงานที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล (data analyst) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือในกรณี
ของบริการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ได้แก่ บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและบริการโรงพยาบาล ที่
ต้องการแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบาบัด เป็นต้น
การขาดแคลนแรงงานหล่านี้ย่อมนาไปสู่ค่าจ้างที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อต้นทุนในการ
ประกอบธุรกิจบริการที่ต้องใช้บุคคลเหล่านี้โดยตรง ซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้นดังกล่าวย่อมจะถูกส่งต่อไปสู่
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ผู้ใช้บริการในรูปแบบของค่าบริการที่สูงขึ้น แต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นจะรุนแรงเป็นพิเศษสาหรับผู้
ให้บริการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศที่มีเงินทุนจากัดจึงไม่สามารถแย่งชิงบุคลากรที่มีทักษะ
ได้ ดังนั้น ก่อนการเปิดเสรีธุรกิจบริการหนึ่งใด จาเป็นต้องมีแผนและมาตรการในการรองรับอุปสงค์
แรงงานที่มีทักษะที่จะเพิ่มขึ้นทั้งในระยะสั้นที่อาจจาเป็นต้องมีการนาเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
และในระยะยาวที่ต้องมีการผลิตบุคลากรดังกล่าวที่มีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของ
ภาคธุรกิจ ดังนั้น รัฐควรมีมาตรการดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีธุรกิจบริการ
o ยกเลิก/ผ่อนปรนกฎการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่มีทักษะ โดยแยกออกมาจากกฎเกณฑ์
ที่ใช้กับแรงงานไร้ทักษะ เช่น กฎเกณฑ์ที่กาหนดให้ต้องมีการจ้างงานคนไทย 4 คนต่อ
การจ้างคนต่างด้าว 1 คน และข้อกาหนดให้ต้องมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทต่อการจ้าง
คนต่างด้าว 1 คน เป็นต้น
o อานวยความสะดวกด้านการขอและต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตการทางานของคนต่างด้าว
เพื่อให้การนาเข้าบุคลากรที่มีทักษะและผู้เชี่ยวชาญที่สะดวกและรวดเร็ว
o ปรับอัตราภาษีรายได้บุคคลธรรมดาให้ใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อดึงดูดบุคลากรที่
ขาดแคลน เช่น บุคลากรด้ าน IT ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ การตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานสินค้าและห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
 ด้านกฎ ระเบียบ
การศึกษาสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจบริการในบางสาขา เช่น บริการซอฟต์แวร์
และบริ ก ารด้ านการวิจั ย การตลาด เป็ น ต้ น พบว่ า กฎระเบีย บหรื อมาตรการของภาครั ฐ ยั งเป็ น
อุป สรรคต่อการประกอบธุร กิจ โดยเฉพาะในส่ว นของบริการดิจิทัล ที่รัฐ ไม่เปิดเผยข้อมูล ที่อยู่ใน
ครอบครองของราชการท าให้ ไม่มีวั ตถุดิ บในการท าการวิเคราะห์ ข้อมู ล ขนาดใหญ่ (big data
analytics) ที่ Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะสามารถนามาวิเคราะห์ และเรียนรู้โดย
การสร้างระบบ Machine Learning หรือ Deep Learning เข้ามาช่วย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ AI ที่
ย่อมาจากคาว่า Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง
คณะผู้วิจัยเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจด้านไอที รัฐบาลไทยจาเป็นต้อง
 เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในครอบครองของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐให้อยู่ใน
แบบฟอร์มเดียวกันที่สามารถนาไปใช้ได้
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นอกจากกฎระเบี ยบที่เกี่ยวกับไอทีแล้ว การวิจัยพบว่า การทางานของภาครัฐ ในบางครั้ง
ซ้าซ้อน ทาให้เกิดความล่าช้ า เช่น ในกรณีของธุรกิจบริการให้การรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซึ่ง
สาคัญมากโดยเฉพาะส าหรับ สิ นค้าที่ส่งออก ที่ต้องมีการรับรองผลการตรวจสอบรับรองคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ประกอบการเอกชนที่ได้รับรองว่าเป็นหน่วยรับรองระบบงานแล้ว
(accredited body) ซึ่งขัดกับแนวทางปฏิบัติในต่างประเทศ หรือ ในกรณีของธุรกิจบริการซ่อมบารุง
เรือที่ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเหล็กที่นาเข้าจากผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์
ได้รั บ การรั บ รองตามระดับ สากลแล้ ว เป็นต้น การปรับปรุงกฎ ระเบียบเหล่ านี้จะช่ว ยปรับปรุง
ประสิทธิภาพของบริการเหล่านี้สาหรับทั้งผู้ประกอบการต่างชาติและผู้ประกอบการไทย
23.8.3. มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย
การเปิดเสรีธุรกิจบริการเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือผู้บริโภคที่
ทาให้มีสินค้าบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น คุณภาพดีขึ้นและราคาต่าลง ในขณะเดียวกัน การ
เข้ามาของผู้ประกอบการต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็จะช่วย
ให้ มี ก ารถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ หล่ า นี้ ต่ อ ธุ ร กิ จ ไทย จากการสั ม ภาษณ์ บ ริ ษั ท ที่
ให้บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการ บริการวิจัยตลาด บริการซ่อมบารุงเครื่องจั กร บริการบาบัดน้า
เสีย ตลอดจนบริการให้บริการเช่าเครื่องจักรการเกษตร พบว่า ผู้จัดการส่วนใหญ่เคยเป็นพนักงานใน
บริษัทต่างชาติจึงได้สั่งสมประสบการณ์และความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการและในเชิงเทคนิค
แต่ในขณะเดียวกัน การเข้ามาแข่งขันของบริษัทต่างชาติย่อมมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ไทยที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีเงินทุน องค์ความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า ดังนั้น รัฐ
จาเป็นต้องมีมาตรการในการส่งเสริมธุรกิจไทยให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้
โดยให้การสนับสนุน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านตลาด คน เทคโนโลยี และต้นทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านตลาด
การศึกษาพบว่า เครื่องมือสาคัญที่รัฐสามารถใช้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศใน
ทุกสาขาธุรกิจ คือ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เนื่องจากความตกลงการค้าระหว่างประเทศโดยส่วนมาก
ยังไม่มีความตกลงในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ หมายความว่า รัฐสามารถกาหนดเงื่อนไขใน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการไทยได้โดยไม่เป็นการละเมิดพันธกรณีของประเทศ
ไทยในองค์การการค้าโลกหรือในความตกลงเขตการค้าเสรีใดๆ ที่ไทยมีอยู่ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอให้รัฐ
พิจารณาดาเนินการดังต่อไปนี้:
 ให้แต้มต่อแก่ผู้เข้าร่วมประมูลที่มีการแบ่งงานบางส่วนให้แก่ผู้ให้บริการในประเทศ แทน
ผู้ เ ข้า ร่ ว มประมูล ที่เ สนอโครงการแบบ turnkey (เช่น การประมูล รถไฟฟ้า ที่อ าจให้
ผู้ประกอบการในประเทศดาเนินการในส่วนของการซ่อมบารุงรถไฟฟ้า หรือการประมูล
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การวางระบบไอทีในสถานที่ราชการที่ผู้ประมูลมีข้อเสนอให้ใช้โปรแกรมเมอร์ในประเทศ
สาหรับงานบางส่วน เป็นต้น)
 ปรับปรุ งระบบการประมูลของภาครัฐจากเน้นราคาต่าสุ ดมาสู่ความคุ้มค่าซึ่งสามารถ
ดาเนินการได้ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
 ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการไทยที่มีนวัตกรรมในการประมูลโครงการภาครัฐ เช่นใน
กรณีที่มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลมาจากการวิจัยหรือการพัฒนา โดยผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยจะได้รับสิทธิพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยวิธีพิเศษ
แทนวิธีการประมูลตามระยะเวลาที่กาหนดสูงสุด 8 ปี
ด้านคน
การเปิดเสรีภาคบริการย่อมมีผลกระทบต่อความต้องการแรงงานที่มีทักษะ ดังที่กล่าวไว้แล้ว
ว่า ภาครั ฐ ต้องมีแผนและมาตรการในการรองรับอุปสงค์ที่สู งขึ้นทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว ใน
ขณะเดียวกัน รัฐควรให้บริการฝึกอบรมทักษะที่จาเป็นแก่ SME เช่น ในสิงคโปร์ รัฐจะให้การอุดหนุน
ค่าเข้าเรียนในคอร์สด้านการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐถีงร้อยละ 90 แก่
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีคุณสมบัติตามข้อกาหนด เป็นต้น อนึ่ง การให้บริการ
ฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวในปัจจุบันมีให้เฉพาะสาหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เป็นหลัก
ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่
ด้านเทคโนโลยี
การศึกษาสภาพการแข่งขันในตลาดพบว่า ผู้ประกอบการไทยมักเสียเปรียบผู้ประกอบการ
ต่ า งชาติ ใ นด้ า นเทคโนโลยี เ นื่ อ งจากมี ก ารท าวิ จั ย และพั ฒ นาน้ อ ยหรื อ ไม่ มี เ ลย การยกระดั บ ขี ด
ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับผู้ประกอบการในต่างประเทศคงเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
ธุรกิจต้องมีทั้งผู้บริหาร บุคลากร ประสบการณ์ และเงินทุนที่พร้อม ทุกวันนี้ผู้ผลิตสินค้าที่มีความ
ซับซ้อนทางเทคโนโลยีสูง เช่น หุ่นยนต์ หรือ รถไฟฟ้า จะเป็นผู้ที่ผูกขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ
เนื่องจากเป็นเจ้าของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น สิ่งที่รัฐสามารถช่วยได้คือส่งเสริมให้มี
การถ่ายทอดเทคโนโลยี จ ากต่างประเทศให้ แก่ผู้ประกอบการไทย โดยวิธีการหนึ่งคือการกาหนด
เงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับสัมปทานจากภาครัฐ หรือที่เป็นคู่สัญญาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐต้อง
เปิดเผย source code ของโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น เครื่องจักรที่ใช้ใน
การก่อสร้าง รถไฟฟ้า เพื่อที่ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีได้
จากการเป็นผู้ที่ซ่อมบารุงสินค้าเหล่านี้ที่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้ อนึ่ง คณะผู้วิจัยตระหนักว่า source
code เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครอง การเปิดเผยจึงต้องเป็นไปในรูปแบบของการให้สิ่ง
ที่ตอบ เช่น การให้แต้มต่อในการประมูลโครงการของภาครัฐ เป็นต้น
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ด้านต้นทุน
ต้นทุนเป็นตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ดังนั้น หากมีการเปิดเสรี รัฐจาเป็นต้องมีมาตรการที่ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ การศึกษานี้
พบว่ า รั ฐ ยั ง มี ม าตรการหรื อ กฎ ระเบี ย บบางประการที่ ท าให้ ผู้ ป ระกอบการไทยเสี ย เปรี ย บ
ผู้ประกอบการต่างชาติด้านต้นทุนซึ่งควรมีการปรับปรุงดังนี้
 ปรับลดอัตราภาษีนาเข้าชิ้นส่วนเรือ รถไฟฟ้า เครื่องจักร ฯลฯ ตลอดจนวัตถุดิบ เช่น
เหล็ก ที่ทาให้ต้นทุนผู้ประกอบการในประเทศสูงกว่าในต่างประเทศที่ไม่มีการเก็บภาษี
การนาเข้าชิ้นส่วนดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว การที่ผู้ประกอบการในประเทศต้องเสียภาษี
ชิ้นส่วนทาให้สินค้าที่ผลิตจากชิ้นส่วนดังกล่าวในประเทศมีราคาสูง กว่าสินค้าที่มีการให้
สิทธิพิเศษในการนาเข้าสินค้าโดยไม่เสียภาษีศุลกากรภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ของ BOI เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม เรือ และ รถไฟฟ้า เป็นต้น
 พิจารณาที่จะให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีแก่ผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่อม
เช่นเดียวกับผู้ประกอบการต่างชาติในธุรกิจบริการต่างๆ เช่น บริการวิจัยและพัฒนา
เมล็ ดพัน ธุ์พืช บริ การทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บริการวิจัยตลาด และ
บริการให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เป็นต้น ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบการ
ไทยไม่เสียเปรียบด้านต้นทุน
23.8.4. มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค
การเปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจบริการย่อมมีผลทาให้มีผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาแข่งขันใน
ตลาดมากขึ้นอันจะส่งผลดีต่อผู้ที่ใช้บริการ แต่สาหรับธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขภาพของผู้บริโภคแล้ว หากไม่มีการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของบริการเหล่านั้น การเปิดเสรีอาจมี
ผลในการดึงดูดผู้ให้บริการต่างชาติที่ไม่มีคุณภาพให้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากความหละหลวม
ของการกากับดูแลอันจะส่งผลทางลบต่อผู้บริโภคไทยได้ ดังนั้น ก่อนการเปิดเสรีธุรกิจบริการเหล่านี้
รัฐควรมีการออกกฎกติกาในการกากับดูแลมาตรฐานของบริการเหล่านี้
การกากับดูแลมาตรฐานของบริการที่ศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทได้แก่
 การกาหนดคุณสมบัติของผู้ให้บริการ เช่น ในกรณีของธุรกิจโฮมแคร์ซึ่งมีลักษณะที่เป็น
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ ควรมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้บริหารธุรกิจว่า จะต้องมี
ประสบการณ์ด้านบริ การสุ ขภาพ หรื อในกรณีของบริการแฟรนไชส์ ควรมีการออก
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งจะกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขายแฟรนไชส์ เช่น
510

จะต้องมีผลการดาเนินการที่มีกาไรไม่ต่ากว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ในการบริหาร
สาขาไม่ต่ากว่า x ปีเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ซื้อแฟรนไชส์จากการถูกหลอกลวงให้ซื้อแฟ
รนไชส์ที่ไม่สามารถทากาไรได้
 การกาหนดมาตรฐานของบริการ เช่น ในกรณีของบริการซ่อมบารุงเรือ รถไฟฟ้า หรือ
บริ การเช่าเครื่ องจั กรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เครน ควรมีการกาหนด
มาตรฐานของการดู แ ลรั ก ษาสภาพของยานพาหนะหรื อ เครื่ อ งจั ก รเหล่ า นี้ เ พื่ อ ให้
ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เหล่านี้
 การกาหนดมาตรฐานของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ผู้ที่ควบคุมเครน หรือรถแม็คโครขนาด
ใหญ่ ซึ่งต้องมีการออกใบอนุญาตในการขับขี่หรือควบคุมเครื่องจักรเหล่านี้ หรือในกรณี
ของบริการโฮมแคร์ ควรมีการกาหนดคุ ณสมบัติของผู้ ที่ดูแลผู้ สูงอายุ เช่น พยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบาบัด ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด เป็นต้น
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ตารางที่ 23.1 จานวนผู้ประกอบการในแต่ละธุรกิจเป้าหมาย
ธุรกิจบริการ

จานวน
ผู้ประกอบการ
ทั้งหมด

จานวน
ผู้ประกอบการที่
ทาการศึกษา

หมายเหตุ

ติ ด ตั้ ง ซ่ อ มแซม บ ารุ ง รั ก ษา เครื่ อ งจั ก รใน
อุ ต สาหกรรม (เฉพาะส่ ว นที่ ใ ช้ ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรม)

ไม่ ส ามารถระบุ
ได้

20 รายที่มี
รายได้สูงสุด

จากข้อมูลการจดทะเบียนตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม TSIC 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ TSIC 33121
และ TSIC 32000 มีผู้ประกอบการรวมกันถึง 3,396 ราย ซึ่งมิได้เจาะจงว่าเป็นผู้ประกอบการกิจการ
ติ ด ตั้ ง และซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม จึ ง ต้ อ งมี ก ารคั ด เลื อ ก
ผู้ประกอบการที่ให้บริการติดตั้งและซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อหาขอบเขต
ตลาดที่ แ ท้ จ ริ ง จึ งได้ มี ก ารแยกแยะและรวมรวมเฉพาะผู้ ป ระกอบการที่ ใ ห้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ งซ่ อ มบ ารุ ง
เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจาก TSIC ทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจ ทาการศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
รายได้สูงสุดเพียง 20 รายแรกเท่านั้น

ให้คาปรึกษาและบริการทดสอบและวิเคราะห์
ทางกายภาพ (เฉพาะส่วนบริการทดสอบสินค้า
เกษตรและอาหาร)

NA

20

เนื่องจากธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางกายภาพครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยจึงเลือก
ศึกษาธุรกิจบริการทดสอบและวิเคราะห์สาหรับอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญ ซึ่งก็คือ อุตสาหกรรมเกษตร
และอาหาร ในขั้นแรกผู้วิจัยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีรหัส TSIC 71201 จากฐานข้อมูล BOL ต่อมา
คัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีบริการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับแรก ในปี 2559
และทาการปรับปรุงข้อมูลผู้เล่นในตลาดเพิ่มเติมตามข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

โรงพยาบาลทั่วไป

346

20

จานวนผู้ประกอบการในตลาดจาก TSIC 86101 มีจานวนทั้งสิ้น 593 ราย เนื่องจากโรงพยาบาลของรัฐ
เน้นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมากกว่าการแสวงกาไร จึงไม่ใช่ตลาดที่นักลงทุนต่างชาติให้ความ
สนใจ ดังนั้น การศึกษาในบทนี้จึงเลือกศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ภายใต้รหัส 86101 เท่านั้น
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ธุรกิจบริการ

จานวน
ผู้ประกอบการ
ทั้งหมด

จานวน
ผู้ประกอบการที่
ทาการศึกษา

หมายเหตุ

ซึ่งรายงานของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนระบุว่า ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีจานวนโรงพยาบาล
เอกชนทั้งสิ้น 346 ราย แล้วเลือกศึกษาบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับแรก
ดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะในส่วนของ home care)

NA

12

คณะผู้วิจัยคัดเลือกผู้ประกอบการจาก TSIC ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 รหัส ประกอบด้วย TSIC 82990, TSIC
86909, TSIC 87100, TSIC 87301 และ TSIC 88101 โดยคัดเลือก 20 บริษัทแรกที่มีรายได้สูงสุดของ
แต่ละรหัส จากนั้นจึงทาการคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่ให้บริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน

โฆษณาและการวิจัยตลาด (เฉพาะส่วนการวิจัย
ตลาด)

45

40

จากการพิจารณาฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่ารหัสธุรกิจนิติบุคคล (TSIC) ที่สอดคล้องกับการ
ให้บริการวิจัยการตลาดมากที่สุดได้แก่รหัส 73200 (การวิจัยการตลาดและการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนรหัสดังกล่าวที่มี รายได้สูงสุด 20 อันดับแรกในปี
พ.ศ. 2559 ซึ่ งมี ส่ ว นแบ่ งตลาดมากถึ งร้ อ ยละ 82 พิ จ ารณาร่ ว มกั บ บริ ษั ท ที่ เ ป็ น สมาชิ ก สมาคมวิ จั ย
การตลาดแห่งประเทศไทย (Thailand Marketing Research Society) เพื่อให้ได้ขอบเขตตลาดที่ศึกษา
ของบริษัทที่มีบทบาทสาคัญในประเทศไทย
จากการตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนรหัสดังกล่าวที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับแรก พบว่ามีบริษัทที่
มีบทบาทสาคัญในตลาดธุรกิจให้บริการวิจัยการตลาด 15 บริษัท เนื่องจากบางบริษัทไม่ได้ดาเนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้องวิจัยการตลาดอย่างแท้จริง และบางบริษัทเป็นบริษัทลูก ที่ให้บริการเพีย งบริษัทแม่ เท่านั้น ซึ่ง
จากการตรวจสอบข้อมูลทั้ง 15 บริษัทดังกล่าวพบว่าทุกบริษัทเป็นสมาชิกสมาคมฯ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้
บริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ทั้งหมด และใช้ข้อมูลบริษัทในปี พ.ศ. 2559 จากฐานข้อมูลของบริษัท
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ธุรกิจบริการ

จานวน
ผู้ประกอบการ
ทั้งหมด

จานวน
ผู้ประกอบการที่
ทาการศึกษา

หมายเหตุ

บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (BOL) มาวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน
จากฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ พบว่ามีบริษัทที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 45 บริษัท แต่ในจานวนดังกล่าวจะใช้
ข้อมูลบริษัททั้งสิ้น 40 บริษัท เนื่องจากอีก 5 บริษัทมีทั้งได้เลิกกิจการ และไม่ได้ส่งรายงานงบการเงินแก่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงไม่พบชื่อบริษัทในฐานข้อมูล BOL และข้อมูลบริษัทที่จะสามารถนามา
สืบค้นได้
นาเที่ยวและมัคคุเทศก์

5,446

20

จานวนผู้ประกอบการในตลาดจาก TSIC 79120 และ 79901

บริการทางสถาปัตยกรรม

2,695

20

จานวนผู้ประกอบการในตลาดจาก TSIC 71101

การบาบัดน้าเสียในอุตสาหกรรม (เฉพาะส่วน
การบริ การด้านการจัดการน้าเสียแก่โรงงานที่
ต้องการติดตั้งเทคโนโลยีบาบัดน้าเสีย)

ไม่ทราบ

20

จานวนผู้ประกอบการจาก TSIC 37000 รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจบริการนี้
สอบถามรายชื่อสมาชิกที่ตกหล่นจากผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด

การกาจัดขยะและการรีไซเคิล (เฉพาะส่วน
บริการการกาจัดและบาบัดกากอุตสาหกรรมขั้น
สุดท้าย)

9

9

จานวนผู้ประกอบการจาก TSIC 38000-38222 รายชื่อใบอนุญาตลาดับที่ 101 105 และ 106 จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจบริการนี้ รวม 1,914ราย ซึ่งได้
คัดเลือกบริษัทที่ประกอบกิจการกาจัดกากอุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายทั้งหมด 9 บริษัท

ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้

158 ราย

20 รายแรกที่มี

จานวนผู้ประกอบการทั้ง 158 ราย เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้
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ธุรกิจบริการ

จานวน
ผู้ประกอบการ
ทั้งหมด

ในการขนส่งทางน้า

จานวน
ผู้ประกอบการที่
ทาการศึกษา
รายได้สูงสุด

ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
ในการขนส่งทางราง (เฉพาะส่วนของการซ่อม
บารุงขบวนรถไฟฟ้า)

ไม่ ส ามารถระบุ
ได้

แฟรนไชส์ (เฉพาะในส่ ว นของการศึ ก ษาด้ า น
ภาษา)

ให้ บ ริ ก ารบรรจุ หี บ ห่ อ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า
(เฉพาะส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร)

หมายเหตุ

TSIC 33151

4 ราย

ข้อมูลผู้ประกอบการที่ให้บริการในประเทศไทยจานวน 4 ราย ได้มาจากการสัมภาษณ์บริษัท บีทีเอส
จากัด (มหาชน)

29

19

จากฐานข้อมูลไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์และจากการสอบถามผู้ประกอบการเพิ่มเติมพบว่าผู้ประกอบการ
ธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทการศึกษาด้านภาษามีผู้ประกอบการในประเทศทั้งสิ้น 29 ราย โดยประมาณ แต่
จากการสืบค้นข้อมูลจาก BOL พบว่ามีเพียง 19 รายที่พบข้อมูล สาเหตุมาจากการที่ผู้ประกอบการรายอื่น
ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และได้เลิกกิจการไปในปัจจุบัน

ไม่ทราบ

20

รวบรวมรายชื่อบริษัทในรหัส TSIC ดังนี้

18119 (การพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น การพิม พ์หนังสือและโบรชัวร์) ซึ่งมี
รายชื่อบริษัท 3,448 แห่ง

18121 (การบริการก่อนการพิมพ์ เช่น การจัดหน้าและองค์ประกอบ การจัดตัวหนังสือ การจัด
รูปประกอบ ข้อมูลก่อนการพิมพ์ การสแกนและแยกสี การตบแต่งภาพอิเล็กทรอนิกส์ ) ซึ่งมีรายชื่อบริษัท
554 แห่ง

70201 (กิจกรรมให้คาปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์) ซึ่งมีรายชื่อบริษัท 224 แห่ง
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ธุรกิจบริการ

จานวน
ผู้ประกอบการ
ทั้งหมด

จานวน
ผู้ประกอบการที่
ทาการศึกษา

หมายเหตุ


74109 (กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ) ที่ปรากฎชื่อ
บริษัท 774 แห่ง

82920 (กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์) ซึ่งปรากฏชื่อบริษัท 152 แห่ง
ให้ บ ริ ก ารด้า นการวิ จั ย และพั ฒ นา (เฉพาะใน
ส่วนของการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์)

20

20

ข้อมูลจากสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย พบว่ามี 18 รายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ รวม
กับบริษัทภายใต้ TSIC 72102 อีก 2 รายทีม่ กี ารวิจยั และพัฒนาเมล็ดพันธุ์

ให้ค าปรึกษาและให้บ ริก ารเกี่ย วกั บฮาร์ด แวร์
(เฉพาะในส่วนของ system integration)

405

20

จานวนผู้ประกอบการจาก TSIC 62021 โดยตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับแรก ที่
เกี่ยวข้องกับบริการ system integration

ให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
(เฉพาะส่ ว นซอฟแวร์ ส าเร็ จ รู ป และบริ ก าร
ซอฟแวร์)

2,289

20

รายได้สูงสุด 20 อันดับแรกที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์สาเร็จรูปและบริการซอฟแวร์

ให้ ค าปรึ ก ษา และบริ ก ารเ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ (เฉพาะในส่วนของ data center)

1,082

27

ผู้ประกอบการจาก TSIC 62029 จานวน 1,082 ราย โดยตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่มีรายได้สู งสุด 20
อันดับแรก ที่เกี่ยวข้องกับบริการ data center และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ อาทิ แบบแสดง
รายงานประจาปี 56-1 เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น ซึ่งพบว่ามีบริษัท 27 รายที่เกี่ยวข้องกับบริการ data
center
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ธุรกิจบริการ

จานวน
ผู้ประกอบการ
ทั้งหมด

จานวน
ผู้ประกอบการที่
ทาการศึกษา

หมายเหตุ

ให้คาปรึกษาและบริการด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจ

ไม่ทราบ

21

1.
ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่จดทะเบียนในหมวด 70209
2.
ตรวจสอบข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท และการสอบถามผู้ เ ชี่ ยวชาญในธุ ร กิ จ นี้ ว่า บริ ษั ท ที่
ต้องการตรวจสอบนั้นให้บริการที่ปรึกษาในการบริหารจัดการหรือไม่
3.
ตรวจสอบจากรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการจากสมาคมที่ปรึก ษาด้านการจัดการหรือ
บริษัทวิจัยตลาดในต่างประเทศ

ใ ห้ เ ช่ า เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ส า ห รั บ
อุตสาหกรรม (เฉพาะด้านการก่อสร้าง)

882

20

จานวนผู้ป ระกอบการจาก TSIC 77305 และ 77309 การให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรั บ
อุตสาหกรรมมีทั้งหมด 882 ราย หากแต่เลือกเฉพาะผู้ประกอบการให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับ
ธุรกิจก่อสร้างที่มีรายได้สูงสุด 20 อันดับแรกเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการเกษตร
(เฉพาะด้านกสิกรรม)

8

8

มี 22 รายตาม TSIC 64912 และ 77304 หากแต่มีเพียง 8 รายที่เกี่ยวข้องกับบริการฯ ด้านกสิกรรม

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 23.2 สัญชาติผู้ถือหุ้นตามกฎหมายในแต่ละธุรกิจเป้าหมาย
ธุรกิจบริการ

จานวนผู้ประกอบการ
ที่ทาการศึกษา

ไทย 100%

ต่างชาติ
มากกว่ากึ่งหนึ่ง

ติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องจักรในอุตสาหกรรม (เฉพาะส่วนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม)

20

12

4

4

ให้คาปรึกษาและบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางกายภาพ (เฉพาะส่วนบริการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร)

20

6

4

10

โรงพยาบาลทั่วไป

20

14

0

6

ดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะในส่วนของ home care)

12

10

0

2

โฆษณาและการวิจัยตลาด (เฉพาะส่วนการวิจัยตลาด)

40

19

4

17

นาเที่ยวและมัคคุเทศก์

20

9

0

11

บริการทางสถาปัตยกรรม

20

15

0

5

การบ าบั ด น้ าเสี ย ในอุ ต สาหกรรม (เฉพาะส่ ว นการบริ ก ารด้ า นการจั ด การน้ าเสี ย แก่ โ รงงานที่ ต้ อ งการติ ด ตั้ ง
เทคโนโลยีบาบัดน้าเสีย)

20

13

0

7

การกาจัดขยะและการรีไซเคิล (เฉพาะส่วนบริการการกาจัดและบาบัดกากอุตสาหกรรม)

9

4

2

3

ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางน้า

20

14

0

6
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ต่างชาติน้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง

ธุรกิจบริการ

จานวนผู้ประกอบการ
ที่ทาการศึกษา

ไทย 100%

ต่างชาติ
มากกว่ากึ่งหนึ่ง

ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางราง (เฉพาะส่วนของการซ่อมบารุงขบวนรถไฟฟ้า)

5

1

2

2

แฟรนไชส์ (เฉพาะในส่วนของการศึกษาด้านภาษา)

19

18

0

1

ให้บริการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สินค้า (เฉพาะส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร)

20

15

0

5

ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา (เฉพาะในส่วนของการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์)

20

8

10

2

ให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ (เฉพาะในส่วนของ system integration)

20

9

2

9

ให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (เฉพาะส่วนซอฟแวร์สาเร็จรูปและบริการซอฟแวร์)

20

10

3

7

ให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ (เฉพาะในส่วนของ data center)

27

19

1

7

ให้คาปรึกษาและบริการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

21

9

6

6

ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรม (เฉพาะด้านการก่อสร้าง)

20

13

0

7

ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการเกษตร (เฉพาะด้านกสิกรรม)

8

5

2

1

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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ต่างชาติน้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง

ตารางที่ 23.3 สัญชาติผู้ถือหุ้นทางพฤตินัย และส่วนแบ่งตลาดในแต่ละธุรกิจเป้าหมาย
ธุรกิจบริการ

(1) ไทย
(2) ต่างชาติ (3) ต่างชาติ (พฤตินัย) (3.1) ต่างชาติโดยพฤติ (3.2) ต่างชาติโดยพฤตินัยจาก (3.3) ต่างชาติโดยพฤตินัยจาก
(นิตินัยและพฤตินัย)
(นิตินัย)
(หน่วย: ราย/%) นัยจากการถือหุ้นหลาย อานาจกรรมการต่างชาติ
สัดส่วนกรรมการต่างชาติ
(หน่วย: ราย/%) (หน่วย: ราย/%) (3.1+3.2+3.3)
ชั้น (หน่วย: ราย/%)
(หน่วย: ราย/%)
มากกว่ากรรมการไทย
(หน่วย: ราย/%)

ติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องจักรในอุตสาหกรรม 14 /74.65
(เฉพาะส่วนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม)

1 /4.15%

5/21.2

3 /17.35

2 /3.85

0

ให้ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารทดสอบและวิ เ คราะห์ ท าง 10/ 32.94
กายภาพ (เฉพาะทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร)

4/ 12.44

6/ 54.62

4/ 46.63

1/ 3.15

1/ 4.84

โรงพยาบาลทั่วไป

20/100

0

0

0

0

0

ดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะในส่วนของ home care)

11/ 91.66

0

1/ 8.34

0

0

1/ 8.34

โฆษณาและการวิจัยตลาด (เฉพาะส่วนการวิจัยตลาด) 21/22.58

4/41.98

15/ 35.44

1/0.03

8/17.72

6/17.69

นาเที่ยวและมัคคุเทศก์

15/ 64.4

0

5/ 35.6

2/ 5.2

3/ 30.4

0

บริการทางสถาปัตยกรรม

18/ 82.81

0

2/17.19

1/ 2.6

1/14.59

0

0

5/9

2/1

2/5

1/3

การบ าบั ด น้ าเสี ย ในอุ ต สาหกรรม (เฉพาะส่ ว นการ 15/91
บริการด้านการจัดการน้าเสียแก่โรงงานที่ต้องการติดตั้ง
เทคโนโลยีบาบัดน้าเสีย)
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ธุรกิจบริการ

(1) ไทย
(2) ต่างชาติ (3) ต่างชาติ (พฤตินัย) (3.1) ต่างชาติโดยพฤติ (3.2) ต่างชาติโดยพฤตินัยจาก (3.3) ต่างชาติโดยพฤตินัยจาก
(นิตินัยและพฤตินัย)
(นิตินัย)
(หน่วย: ราย/%) นัยจากการถือหุ้นหลาย อานาจกรรมการต่างชาติ
สัดส่วนกรรมการต่างชาติ
(หน่วย: ราย/%) (หน่วย: ราย/%) (3.1+3.2+3.3)
ชั้น (หน่วย: ราย/%)
(หน่วย: ราย/%)
มากกว่ากรรมการไทย
(หน่วย: ราย/%)

การกาจัดขยะและการรีไซเคิล (เฉพาะส่วนบริการการ 7/84
กาจัดและบาบัดกากอุตสาหกรรม)

2/16

0

0

0

0

ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการ 18 /94.97
ขนส่งทางน้า

0

2 /5.03

1/3.74

0

1/1.29

ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการ 2 /22
ขนส่งทางราง (เฉพาะส่วนซ่อมบารุงขบวนรถไฟฟ้า)

2 /78

0

0

0

0

แฟรนไชส์ (เฉพาะในส่วนของการศึกษาด้านภาษา)

0

6/97

5/22.23

0

1/74.77

ให้บริการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ สินค้า (เฉพาะ 16/75
ส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร)

0

4/25

0

1/8

3/17

ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา (เฉพาะในส่วนของ 10/50
การวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์)

10/50

0

1/5

0

0

ให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ (เฉพาะ 18/100
ในส่วนของ system integration)

2/0

0

0

0

0

ให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (เฉพาะ 16/91.25
ส่วนซอฟแวร์สาเร็จรูปและบริการซอฟแวร์)

3/ 5.46

1/3.29

1/3.29

0

0

9/3
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ธุรกิจบริการ

(1) ไทย
(2) ต่างชาติ (3) ต่างชาติ (พฤตินัย) (3.1) ต่างชาติโดยพฤติ (3.2) ต่างชาติโดยพฤตินัยจาก (3.3) ต่างชาติโดยพฤตินัยจาก
(นิตินัยและพฤตินัย)
(นิตินัย)
(หน่วย: ราย/%) นัยจากการถือหุ้นหลาย อานาจกรรมการต่างชาติ
สัดส่วนกรรมการต่างชาติ
(หน่วย: ราย/%) (หน่วย: ราย/%) (3.1+3.2+3.3)
ชั้น (หน่วย: ราย/%)
(หน่วย: ราย/%)
มากกว่ากรรมการไทย
(หน่วย: ราย/%)

ให้ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล สารสนเทศ 21/ 46
(เฉพาะในส่วนของ data center)

1/ 26.8

5/ 27.2

5/ 27.2

0

0

ให้คาปรึกษาและบริการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 10/ 23

6/ 38

4/ 39

3/28

0

1/11

ให้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ อุ ต สาหกรรม 16/90.14
(เฉพาะด้านการก่อสร้าง)

0

4/ 9.86

2/4.98

0

2/4.88

ให้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การเกษตร 6/ 6.51
(เฉพาะด้านกสิกรรม)

2/ 93.49

0

0

0

0

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 23.4 อัตราการกระจุกตัวในแต่ละธุรกิจเป้าหมาย
ธุรกิจบริการ

จานวนผู้ประกอบการที่
ทาการศึกษา (ราย)

CR1

CR2

CR3

ติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องจักรในอุตสาหกรรม (เฉพาะส่วนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม)

20

17

29

39

ให้คาปรึกษาและบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางกายภาพ (เฉพาะส่วนบริการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร)

20

41.19

57.71

66.09

โรงพยาบาลทั่วไป

20

55.08

73.94

78.43

ดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะในส่วนของ home care)

12

42.44

76.33

84.67

โฆษณาและการวิจัยตลาด (เฉพาะส่วนการวิจัยตลาด)

40

28

40

51

นาเที่ยวและมัคคุเทศก์

20

6.91

9.19

11.46

บริการทางสถาปัตยกรรม

20

3.80

7.22

9.15

การบ าบั ด น้ าเสี ย ในอุ ต สาหกรรม (เฉพาะส่ ว นการบริ ก ารด้ า นการจั ด การน้ าเสี ย แก่ โ รงงานที่ ต้ อ งการติ ด ตั้ ง
เทคโนโลยีบาบัดน้าเสีย)

20

35

51

63

การกาจัดขยะและการรีไซเคิล (เฉพาะส่วนบริการการกาจัดและบาบัดกากอุตสาหกรรม)

9

33

55

71
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ธุรกิจบริการ

จานวนผู้ประกอบการที่
ทาการศึกษา (ราย)

CR1

CR2

CR3

ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางน้า

20

26

35

40

ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางราง (เฉพาะส่วนของการซ่อมบารุงขบวนรถไฟฟ้า)

4

58

73

87

แฟรนไชส์ (เฉพาะในส่วนของการศึกษาด้านภาษา)

19

71

80

87

ให้บริการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สินค้า (เฉพาะส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร)

20

17

28

37

ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา (เฉพาะในส่วนของการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์)

20

68.27

75.18

81.31

ให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ (เฉพาะในส่วนของ system integration)

20

27.09

39.09

46.59

ให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (เฉพาะส่วนซอฟแวร์สาเร็จรูปและบริการซอฟแวร์)

20

3.33

6.62

9.65

ให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ (เฉพาะในส่วนของ data center)

27

26.8

42.6

55.47

ให้คาปรึกษาและบริการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

21

21

37
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ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรม (เฉพาะด้านการก่อสร้าง)

20

5.79

4.33

14.45

ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการเกษตร (เฉพาะด้านกสิกรรม)

8

79.35

93.49

97.19

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 23.5 ช่องทางการใช้สิทธิในแต่ละธุรกิจเป้าหมาย
ธุรกิจบริการ

จานวนผู้ประกอบการ
ที่ศึกษา

ติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องจักรในอุตสาหกรรม (เฉพาะส่วนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม)

0

ที่ไม่ได้ศึกษา

ช่องทางการใช้สิทธิ
Treaty of Amity
BOI
(มาตรา 11)
(มาตรา 12)

DBD
(มาตรา 17)

69

0

0

69

ให้คาปรึกษาและบริการทดสอบและวิเคราะห์ทางกายภาพ (เฉพาะส่วนบริการทดสอบสินค้าเกษตร 3
และอาหาร)

7

2

8

0

โรงพยาบาลทั่วไป

0

0

0

0

0

ดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะในส่วนของ home care)

0

9

0

9

0

โฆษณาและการวิจัยตลาด (เฉพาะส่วนการวิจัยตลาด)

4

0

2

1

1

นาเที่ยวและมัคคุเทศก์

0

3

3

0

0

บริการทางสถาปัตยกรรม

0

18

18

0

0

การบาบัดน้าเสียในอุตสาหกรรม (เฉพาะส่วนการบริการด้านการจัดการน้าเสียแก่โรงงานที่ต้องการ 0
ติดตั้งเทคโนโลยีบาบัดน้าเสีย)

2

0

2

0

การกาจัดขยะและการรีไซเคิล (เฉพาะส่วนบริการการกาจัดและบาบัดกากอุตสาหกรรมขั้นสุดท้าย) 2

0

0

2

0

ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางน้า

0

0

0

0

0
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ธุรกิจบริการ

จานวนผู้ประกอบการ
ที่ศึกษา

ที่ไม่ได้ศึกษา

ช่องทางการใช้สิทธิ
Treaty of Amity
BOI
(มาตรา 11)
(มาตรา 12)

DBD
(มาตรา 17)

ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งทางราง (เฉพาะส่วนของการซ่อมบารุง 0
ขบวนรถไฟฟ้า)

0

0

0

0

แฟรนไชส์ (เฉพาะในส่วนของการศึกษาด้านภาษา)

0

0

0

0

0

ให้บริการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สินค้า (เฉพาะส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร)

0

0

0

0

0

ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา (เฉพาะในส่วนของการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์)

5

0

0

5

0

ให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ (เฉพาะในส่วนของ system integration)

2

0

0

1

1

ให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (เฉพาะส่วนซอฟแวร์สาเร็จรูปและบริการซอฟแวร์)

2

157

11

146

2

ให้คาปรึกษาและบริการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ (เฉพาะในส่วนของ data center)

1

0

0

1

0

ให้คาปรึกษาและบริการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

5

0

1

3

1

ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับอุตสาหกรรม (เฉพาะด้านการก่อสร้าง)

0

0

0

0

0

ให้เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการเกษตร (เฉพาะด้านกสิกรรม)

2

0

0

1

1

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 23.6 การกากับดูแลในแต่ละธุรกิจเป้าหมาย
ธุรกิจบริการ

หน่วยงานกากับดูแล

การกาหนดราคา การตรวจสอบคุณภาพ

ติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องจักรในอุตสาหกรรม (เฉพาะส่วนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม)

-

ให้ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารทดสอบและวิ เ คราะห์ ท าง มาตรฐานระดับชาติ (National Standard) กายภาพ (เฉพาะส่วนบริการทดสอบสินค้าเกษตรและ - กรณี ม าตรฐานสิ น ค้ า เกษตร (มกษ.)
อาหาร)
หน่วยงานกากับดูแล คือ สานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรณีมาตรฐานสินค้าขาออก หน่วยงานสานัก
มาตรฐานสิ น ค้ า น าเข้ า ส่ ง ออก กรมการค้ า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
มาตรฐานระดั บ สากล
(International
standard) หรือมาตรฐานเอกชน (Private
Standard)
ธุรกิจหรือผู้ให้บริการจะถูกกากับดูแลคุณภาพ
มาตรฐานด้ ว ยระบบ Accreditation จาก
องค์กรหรือหน่วยรับรองระบบงานที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรฐานนั้นๆ
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-

การออกใบอนุญาต
-

เงื่อนไขของต่างชาติ
-

- หน่ วยงานภาครัฐ มี - กรณีจะเป็นผู้ตรวจสอบ - หากนักลงทุนต่างชาติ
กลไกในการสุ่ ม ตรวจ รั บ ร อ ง แ ล ะ ท ด ส อ บ สนใจเข้ามาลงทุน โดยถือ
เพื่อควบคุมคุณภาพการ วิเคราะห์มาตรฐาน มกษ. หุ้ น ม า ก ก ว่ า กึ่ ง ห นึ่ ง
ให้ บ ริ ก าร โดยเฉพาะ จะต้องขึ้นทะเบียนกับ มก สามารถท าได้โ ดยใช้สิท ธิ
บ ริ ษั ท ที่ มี ก า ร ขึ้ น อช.
ตามมาตรา 12 ของ
ทะเบี ย นกั บ หน่ ว ยงาน - กรณีจะเป็นผู้ตรวจสอบ พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจคน
ของรัฐ
สิน ค้ า เกษตร 10 ชนิ ด ต่ า งด้ า ว เพร าะธุ ร กิ จ
ตาม พ.ร.บ. สินค้าขาออก บริ ก ารทดาอบวิ เ คราะห์
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เป็นธุรกิจที่ BOI ส่งเสริม
ที่ ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์
ก าหนด เช่ น ต้ อ งขอรั บ
ใ บ อ นุ ญ า ต เ ป็ น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ
ตรวจสอบรั บ รองสิ น ค้ า
เหล่านี้ ผู้ขอรับใบอนุญาต
ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก ของสภา

ธุรกิจบริการ

หน่วยงานกากับดูแล

การกาหนดราคา การตรวจสอบคุณภาพ

การออกใบอนุญาต

เงื่อนไขของต่างชาติ

หอการค้ า ต้ อ งมี ผู้ ต รวจ
สอบไม่ น้อยกว่ า 6 คนใน
แต่ละสินค้า เป็นต้น
โรงพยาบาลทั่วไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงพาณิชย์ กรมสนั บ สนุ น บริ ก าร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พรบ.สถานพยาบาล
สุขภาพ
สถานพยาบาล

ดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะในส่วนของ home care)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวง สาธารณสุข

โฆษณาและการวิจัยตลาด (เฉพาะส่วนการวิจัยตลาด) -

-
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ร่างกฎกระทรวงกาหนด พ.ร.บ. สถานประกอบการ มาตรฐานด้ า นสถานที่ เพื่ อ สุ ข ภาพ ก าหนดให้ ผู้
ความปลอดภัย และการ ปร ะกอบกิ จ กา ร แ ล ะ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ส ถ า น ผู้ ด า เ นิ น ก า ร ส ถ า น
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ประกอบการเพื่อ สุ ขภาพ
ประเภทกิ จ การดู แ ล ต้ อ งได้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
ผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ มี ภ าวะ ส่ ว นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในสถาน
พึ่งพิง
ประกอบการเพื่อ สุ ขภาพ
จะต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้
ให้ บ ริ ก ารกั บ อธิ บ ดี ก รม
ส บ ส . ห รื อ ผู้ ที่ ส บ ส .
มอบหมาย
-

-

-

ธุรกิจบริการ
นาเที่ยวและมัคคุเทศก์

บริการทางสถาปัตยกรรม

หน่วยงานกากับดูแล

การกาหนดราคา การตรวจสอบคุณภาพ

การออกใบอนุญาต

เงื่อนไขของต่างชาติ

สานั ก ทะเบี ย นธุ ร กิ จ นาเที่ ย วและมั คคุ เ ทศก์ อัตราค่าบริการนา กรมการท่องเที่ยว
เ ที่ ย ว ส า ห รั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น
1,000บาท/1คน/
1คืน

ออกใบอนุ ญ าตบริ ษั ท น า สัดส่วนผู้ถือหุ้น 51:49
เที่ยวและมัคคุเทศก์
กรรมการกึ่งหนึ่งต้องเป็น

สภาสถาปนิก

ออกใบอนุญาตสถาปนิก สัดส่วนผู้ถือหุ้น 51:49

-

-

คนไทย

กรรมการกึ่งหนึ่งต้องเป็น
คนไทย
190

การบ าบั ด น้ าเสี ย ในอุ ต สาหกรรม (เฉพาะส่ ว นการ สภาวิศวะ (เนื่องจากไม่มีหน่วยงานกากับดูแล ไม่มี
บริการด้านการจัดการน้าเสียแก่โรงงานที่ต้องการติดตั้ง ธุรกิจโดยตรง แต่ไปกากับดูแลผู้ควบคุมงาน
เทคโนโลยีบาบัดน้าเสีย)
ด้านการจัดการน้าเสีย)

ไม่มี

การกาจัดขยะและการรีไซเคิล (เฉพาะส่วนบริการการ กระทรวงอุตสาหกรรม
ไม่มี
กาจัดและบาบัดกากอุตสาหกรรม)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มีการตรวจสอบโรงงาน ใ บ อ นุ ญ า ต โ ร ง ง า น วิศวกรต่างชาติต้องได้รับ
ตามคู่มือมาตรฐานการร หมายเลข 101, 105, 106 ใบประกอบวิชาชี พวิ ศ วะ

190

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง คณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน
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ใบอนุ ญ าตประกอบ วิศวกรต่างชาติต้องได้รับ
อาชีพ วิศกรสิ่งแวดล้อม ใบประกอบวิชาชี พวิ ศ วะ
ของประเทศไทย ซึ่ งต้ อ ง
สอบเป็ น ภาษาไทยพรบ
สภาวิศวกร 2542

ธุรกิจบริการ

หน่วยงานกากับดูแล

การกาหนดราคา การตรวจสอบคุณภาพ

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข

การออกใบอนุญาต

เงื่อนไขของต่างชาติ

ตรวจโรงงานประกอบ (พ.ร.บ.โรงงาน2535)
ของประเทศไทย ซึ่ งต้ อ ง
กิ จ การ พ.ร.บ.โรงงาน 191ใบอนุ ญ าตประกอบ สอบเป็ น ภาษาไทยพรบ
2535
อาชีพ วิศกรสิ่งแวดล้อม สภาวิศวกร 2542

ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการ กรมเจ้าท่า
ขนส่งทางน้า

-

-

กรมเจ้าท่า

ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการ ขนส่งทางราง (เฉพาะส่วนของการซ่อมบารุงขบวน
รถไฟฟ้า)

-

-

-

-

แฟรนไชส์ (เฉพาะในส่วนของการศึกษาด้านภาษา)

-

-

-

-

-

ให้บริการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สินค้า (เฉพาะ -

-

-

-

-
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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง คณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐาน
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ผู้ขอจดทะเบียนที่เป็นคน
พ . ร . บ . ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ต่ า ง ด้ า ว จ ะ ต้ อ ง ยื่ น
พาณิชย์นาวี พ.ศ. 2521 เอกสารและหลักฐานว่าได้
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า
ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ
ของคนต่างด้าวแล้ว

ธุรกิจบริการ

หน่วยงานกากับดูแล

การกาหนดราคา การตรวจสอบคุณภาพ

การออกใบอนุญาต

เงื่อนไขของต่างชาติ

ส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร)
ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา (เฉพาะในส่วนของ การวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์)

-

-

-

-

ให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ (เฉพาะ ในส่วนของ system integration)

-

-

-

-

ให้คาปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (เฉพาะ ส่วนซอฟแวร์สาเร็จรูปและบริการซอฟแวร์)

-

-

-

-

ให้ ค าปรึ ก ษาและบริ ก ารเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล สารสนเทศ (เฉพาะในส่วนของ data center)

-

-

-

-

ให้คาปรึกษาและบริการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ -

-

-

-

-

ให้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ อุ ต สาหกรรม (เฉพาะด้านการก่อสร้าง)

-

-

-

-

ให้ เ ช่ า เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การเกษตร (เฉพาะด้านกสิกรรม)

-

-

-

-

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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ตารางที่ 23.7 ข้อเสนอแนะ
สาขาธุรกิจบริการ
(ลาดับตามเลขของบท)

เปิดเสรีการลงทุนหรือไม่ และ
เงื่อนไขในการเปิด

3. ติดตั้ง ซ่อมเครื่องจักร เปิดเฉพาะบริการติดตั้งและซ่อมบารุง
อุตสาหกรรม
เครือ่ งจักรที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งผู้ผลิต
ในประเทศไม่มีศักยภาพในการติดตั้ง
หรื อ ซ่ อ มบ ารุ ง โดยอาจก าหนดตาม
มู ล ค่ า เช่ น เครื๋ อ งจั ก รที่ มี มู ล ค่ า
มากกว่า พันล้าน เป็นต้น

มาตรการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อดึงดูด
การลงทุน

การส่งเสริมผู้ประกอบการไทย

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง ง า น วิ จั ย ด้ า น 1) ลดอัตราภาษีการนาเข้าชิ้นส่วน
วิศวกรรมเครื่ องกลไทยโดยเน้นงานวิจั ย
เครื่องจักร
เ ชิ ง ป ร ะ ยุ ก ต์ โ ด ย วั ด ไ ด้ จ า ก ดั ช นี 2) ส่งเสริมงานซ่อมบารุงเครื่องจักรใน
Technology Readiness Level
ประเทศ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับ 1-9
ภาครัฐแทนการจัดซื้อแบบ turnkey

4. ธุ ร กิ จ บริ ก ารรั บ รอง เปิ ด เฉพาะบริ ก ารทดสอบสิ น ค้ า ที่ มี 1) ยกเลิกเงื่อนไขให้หน่วยงานรัฐต้อง
มาตรฐานสินค้า
ความซับซ้อนที่ผู้ประกอบการไทยยัง
รับรองผลการตรวจสอบและการ
ไม่สามารถให้บริการได้หรือไม่เพียงพอ
รับรองสินค้าของ accredited
ต่อความต้องการของตลาด เช่น การ
body หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการ
ทดสอบสารไดอ็อกซิน เป็นต้น
รับรอง โดยใช้วิธีการตรวจสอบความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์
เครื่องมือที่เอกชนใช้ในการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานสินค้าแทนตาม
ข้อ 2) และ 3)

2) ปรับปรุงระบบการต่ออายุใบอนุญาต
ของผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
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1) จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
การประกอบธุ ร กิ จ ตรวจสอบรั บ รอง
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้แก่
ผู้ประกอบการไทย
2) เ พิ่ ม จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ใ น ส า ย ง า น
ต ร ว จ ส อ บ รั บ ร อ ง แ ล ะ ง า น
ห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันปัญหาการ
แย่งชิงบุคลากรหากมี การเปิดเสรี การ
ลงทุ น ซึ่ งจะท าให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารไทยที่ มี
กาลังจ่ายน้อยกว่าขาดแคลนบุคลากร

การคุ้มครองผู้บริโภค

สาขาธุรกิจบริการ
(ลาดับตามเลขของบท)

เปิดเสรีการลงทุนหรือไม่ และ
เงื่อนไขในการเปิด

มาตรการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อดึงดูด
การลงทุน

การส่งเสริมผู้ประกอบการไทย

ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า โดยมีการ
สุ่มตรวจสถานที่ให้บริการ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย
3) ปรับปรุงระบบการต่ออายุใบอนุญาต
ผู้ตรวจสอบโดยมีกระบวนการทดสอบ
ความรู้ เพิ่มเติมจากการใช้หลักฐาน
ลายเซ็นว่ามีการให้บริการตรวจสอบ
เพียงอย่างเดียว
5. ธุรกิจโรงพยาบาล

เปิดเนื่องจากผู้ประกอบการไทยราย
ใหญ่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
สูง ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาดกลาง
อาจได้รับประโยชน์จากการระดมทุน
จากผู้ให้บริการต่างชาติที่มีระบบการ
บริ ห ารจั ด การที่ ทั น สมั ย เช่ น ระบบ

กาหนดมาตรการในการเพิ่มจานวนแพทย์
และพยาบาลในระยะสั้นและระยะยาว โดย
ในระยะสั้นอาจพิจารณาอนุญาตให้แพทย์
จากต่ า งประเทศเข้ า มาประกอบวิ ช าชี พ
ภายในกรอบที่ ก าหนดได้ เช่ น ให้ บ ริ ก าร
เฉพาะแก่ลูกค้าต่างชาติเป็นต้น

Electronics Medical Record
หรื อ ระบบการเก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ ใ น
ให้บริการรักษาพยาบาลของแพทย์ใน
รายบุ ค คลเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบ

533

การคุ้มครองผู้บริโภค

สาขาธุรกิจบริการ
(ลาดับตามเลขของบท)

เปิดเสรีการลงทุนหรือไม่ และ
เงื่อนไขในการเปิด

มาตรการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อดึงดูด
การลงทุน

การส่งเสริมผู้ประกอบการไทย

การคุ้มครองผู้บริโภค

ให้แก่ผู้ป่วยในการเลือกแพทย์ เป็นต้น
6. บริการ home care

เปิดให้เฉพาะผู้ประกอบการต่างชาติที่
มี ป ระสบการณ์ แ ละที่ มี ม าตรฐาน
บริการที่สูง เช่น ผู้ประกอบการที่

ผ่อ นปรนกฎ ระเบีย บในการว่ าจ้ า งผู้ ดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ ต่ า งชาติ เ พื่ อ เพิ่ ม อุ ป ทานของ
พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบาบัด
ผู้ ช่ ว ยนั ก กายภาพบ าบั ด เป็ น ต้ น และ
ยกเลิกเงื่อนไขการมีเงินทุนจดทะเบียน 2
ล้านต่อการจ้างงานคนต่างด้าว 1 คน

(1) ที่ว่าจ้างเฉพาะผู้ดูแลผู้สูงอายุที่
ได้ รั บ การรั บ รองวิ ช าชี พ เท่ า นั้ น
เช่น พยาบาล นักกายภาพ หรื อ
หากเป็น ผู้ช่วยพยาบาลก็จะต้อ ง
ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรของ
สภาพยาบาล เป็นต้น

(2) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ เ ป็ น ส า ก ล เ ช่ น
มาตรฐาน ของ JCI (Joint

Commission
International) ในด้านของ
Home care เป็นต้น
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1)

รัฐจาเป็นต้องออกกฎหมายเข้ามา
กากับดูแลมาตรฐานของบริการ home

care เนื่องจากเป็นบริการที่เกี่ยวกับ
สุขภาพโดยตรงในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ
บริการโรงพยาบาลหรือคลีนิค
2)
รัฐจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐาน
หรือคุณสมบัติของผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ เช่น นัก
กายภาพบาบัด ผู้ช่วยพยาบาล ผูช้ ่วยนัก
กายภาพบาบัด โดยมีการทดสอบความรู้
ความสามารถมิใช่เพียงผ่านคอร์สอบรม
เท่านั้น เป็นต้น

สาขาธุรกิจบริการ
(ลาดับตามเลขของบท)

เปิดเสรีการลงทุนหรือไม่ และ
เงื่อนไขในการเปิด

(3)

มาตรการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อดึงดูด
การลงทุน

การส่งเสริมผู้ประกอบการไทย

ที่มีสาขาในต่างประเทศไม่ต่า
กว่า X ประเทศและประสบการณ์
ในการให้บริการไม่ต่ากว่า y ปี

(4) ที่มีการใช้เทคโนโลยีในการดาเนิน
ธุรกิจ อาทิ การใช้แอพพลิเคชั่นใน
การจับคู่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล เป็น
ต้น หรือมีการใช้เทคโนโลยีในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่ก้าวหน้า อาทิ การ
ใช้อุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนไหว
ของผู้สูงอายุ เป็นต้น
7. ธุรกิจวิจัยการตลาด

เ ปิ ด โ ด ย ไ ม่ มี เ งื่ อ น ไ ข เ นื่ อ ง จ า ก
ผู้ ป ระกอบการต่ า งชาติ ไ ด้ เ ข้ า มา
ประกอบธุรกิจดังกล่าวอย่างแพร่หลาย
แล้ ว โดยให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น
บริ ษั ท ข้า มชาติแ ละบริ ษั ท ไทยขนาด
ใหญ่ที่มีกาลังจ่ายสูง การเปิดให้ผู้ถือ
หุ้ น ต่ า งชาติ ส ามารถเข้ า มาถื อ หุ้ น
โดยตรงโดยไม่ ต้ อ งหานอมิ นี จ ะช่ ว ย

1) ผ่อนปรนกฎเกณฑ์ในการว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (เช่น
นักวิเคราะห์ข้อมูล) เพื่อให้ผู้ให้บริการ
วิจัยตลาดไทยขนาดกลางสามารถ
แข่งขันได้
2) ควรจัดคอร์สฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ไทยเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจยั ตลาด
แบบไหม ดังเช่นในกรณีของสิงคโปร์ที่มี
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การคุ้มครองผู้บริโภค

สาขาธุรกิจบริการ
(ลาดับตามเลขของบท)

เปิดเสรีการลงทุนหรือไม่ และ
เงื่อนไขในการเปิด

มาตรการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อดึงดูด
การลงทุน

ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารลงทุ น ในเทคโนโลยี
และการท าตลาดใหม่ ๆ เช่ น การ
พัฒนาระบบ AI ในการวิเ คราะห์

การส่งเสริมผู้ประกอบการไทย

การคุ้มครองผู้บริโภค

การจัดการอบรมเรื่อง digital

profession ให้แก้ผู้ประกอบการ
ทั่วไป

ข้อมูลตลาดที่เป็น Big data เป็นต้น
ซึ่ งองค์ ค วามรู้ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่
พนักงานไทย
8. บริการนาเที่ยวและมัต เปิดเฉพาะสาหรับบริษัทนาเที่ยวที่เป็น 1) ออกใบอนุญาตสาหรับ tour
ตุเทศก์
มืออาชีพ โดยอาจพิจารณาจากวงเงิน
representative ต่างชาติที่
ในการลงทุ น จ านวนประเทศ ที่
เดินทางเข้ามาพร้อมลูกทัวร์เพื่อให้
ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร จ า น ว น ปี ข อ ง
เกิดความชัดเจนว่าเป็นผูท้ ี่ปฏิบัติ
ประสบการณ์ และการได้รับการ
หน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายมิใช่
รับรองที่ เป็ นสากล เช่ น ISO14001
มัคคุเทศก์
เป็นต้น
2) ผ่อนปรนกฎเกณฑ์กาหนดสัดส่วนการ
จ้างงานคนต่างด้าวในอัตรา 4 ต่อ 1
ต่อพนักงานไทย เนื่องจากในช่วง ที่
จานวนนักท่องเที่ยวสูงบริษัททัวร์ที่
เน้น in bound มีความจาเป็นต้อง
นาเข้าผู้ดูแลลูกทัวร์ที่สามารถพูด
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เพิ่มวงเงินค้าประกันที่บริษัทนาเที่ยวต้อง
วางให้ ส อดคล้ อ งกั บ ขนาดของธุ ร กิ จ และ
มูลค่าของทัวร์

สาขาธุรกิจบริการ
(ลาดับตามเลขของบท)

9. บริการสถาปัตยกรรม

เปิดเสรีการลงทุนหรือไม่ และ
เงื่อนไขในการเปิด

เปิ ด โดยไม่ ก าหนดเงื่ อ นไขเนื่ อ งจาก
ในทางปฏิบัติสถาปนิกต่างชาติเข้ามา
ออกแบบอาคารในประเทศไทยจานวน
มาก แต่ทั้งนี้ต้องมีการแก้กฎระเบียบ
ของสภาสถาปนิ ก ที่ ก าหนดให้ อ ย่ า ง
น้อยกึ่งหนึ่งของผู้บริหารนิติบุคคลต้อง
เป็นผู้ที่มัสัญชาติไทย และข้อจากัดที่
ก าหนดให้ ผู้ ที่ ข อรั บ อนุ ญ าตวิ ช าชี พ
ส ถา ป นิ ก ต้ องเ ขี ย นข้ อ ส อบ เ ป็ น
ภาษาไทย

มาตรการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อดึงดูด
การลงทุน
ภาษาลูกทัวร์ได้ ทั้งนี้อาจเปิดช่องให้
ผ่อนปรนในช่วงสั้นๆ ได้ซึ่งการผ่อน
ปรนในปัจจุบันนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของ
บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น
พิจ ารณาอนุ ญ าตให้ส ถาปนิ ก ต่ า งชาติ
สามารถเข้ า มาประกอบวิ ช าชี พ ได้
หากแต่ ต้ อ งมี ถิ่ น ที่ พั ก ในประเทศไทย
(residency) และต้องทางานร่วมกับ
สถาปนิกไทย เช่นในสิงคโปร์

10. บริการบาบัดน้าเสีย เปิ ดโดยอาจก าหนดมู ล ค่า การลงทุ น 1) มีการตรวจสอบการปล่อยน้าเสียของ
อุตสาหกรรม
ขั้ น ต่ าเพื่ อ ดึ ง ดู ด ผู้ ป ระกอบการที่ มี
โรงงานที่เข้มงวด โดยอาจพิจารณาให้
เทคโนโลยีและประสบการณ์สูง
กรมควบคุมมลพิษมีอานาจในการ
ลงโทษผู้ฝา่ ฝืน
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สาขาธุรกิจบริการ
(ลาดับตามเลขของบท)

เปิดเสรีการลงทุนหรือไม่ และ
เงื่อนไขในการเปิด

มาตรการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อดึงดูด
การลงทุน

2) ให้การลดหย่อนภาษีสาหรับค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย
3) กาหนดค่าปรับขั้นต่าให้สูงกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รบั
จากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบว่า
ด้วยการบาบัดน้าเสีย รวมทั้งการ
กระทาผิดซ้าควรมีค่าปรับทวีคูณ
11. บริ ก ารก าจั ด ขยะ เ ปิ ด เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ถ่ า ย ท อ ด 1) เปิดให้มีการแข่งขันในตลาดบริการ
อันตราย
เทคโนโลยีและความรู้เชี่ยวชาญจาก
กาจัดขยะอันตรายในเขตนิคม
ต่างประเทศ
อุตสาหกรรมของการนิคม
อุตสาหกรรม
2) มีการตรวจสอบการกาจัดการ
อุตสาหกรรมอันตรายของโรงงาน
อย่างเข้มงวด โดยอาจพิจารณาให้
กรมควบคุมมลพิษมีอานาจในการ
ลงโทษผู้ฝา่ ฝืน
3) กาหนดโทษปรับขั้นต่าที่สูงกว่า
ผลประโยชน์ที่โรงงานได้รับจากการ
กาจัดขยะทีผ่ ิดกฎหมาย และตาม
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สาขาธุรกิจบริการ
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เงื่อนไขในการเปิด

มาตรการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อดึงดูด
การลงทุน
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ความเสียหายที่ก่อให้เกิดต่อ
สิ่งแวดล้อม
12. บริการซ่อมบารุงเรือ

13. บริการซ่อมรถไฟฟ้า

เปิดเฉพาะการซ่อมบารุงเรือเดินสมุทร
ขนาดใหญ่ เช่ น เรื อ ที่ มี ค วามยาว
มากกว่า 350 เมตรขึ้นไป

1) ยกเลิกภาษีการนาเข้าชิ้นส่วนเรือ
2) ทบทวนการจัดเก็บภาษีทุ่มตลาดสาหรับ
เหล็กที่ใช้ในการต่อและซ่อมบารุงเรือ
โดยมีการคานวณผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมปลายน้าด้วยไม่ใช่เฉพาะ
ผู้ผลิตเหล็กในประเทศ
3) ยกเลิกข้อกาหนดให้ สมอ. ต้องรับรอง
คุณภาพของเหล็กนาเข้าที่มีการรับรอง
คุณภาพในระดับสากล

เปิดโดยไม่มีเงื่อนไข

ให้แต้มต่อแก่ผู้ประมูลรถไฟฟ้าที่ รัฐควรกาหนดมาตรฐานในการซ่อมบารุง
รถไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
กาหนดให้บริษัทในประเทศมีส่วนร่วม
ในการให้บริการซ่อมบารุงรถไฟฟ้า
2) กาหนดให้ผผู้ ลิตรถไฟฟ้าต้อง
เปิดเผย source code ของโปรแกรม
ที่ควบคุมระบบรถไฟฟ้าที่จะเป็น
ประโยชน์ในการซ่อมบารุง

1)
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สาขาธุรกิจบริการ
(ลาดับตามเลขของบท)

เปิดเสรีการลงทุนหรือไม่ และ
เงื่อนไขในการเปิด

14. ธุรกิจจาหน่ายแฟรน เปิดให้ franchisor ต่างชาติสามารถ
ไชส์ ด้านภาษา
เข้ามาขายแฟรนไชส์ในประเทสไทยได้
โดยตรงโดยไม่ ต้ อ งผ่ า น master

franchisor

15.ธุรกิจให้บริการหีบห่อ เปิ ด เสรี ใ ห้ ผู้ ป ระกอบการต่ า งชาติ มี
และผลิตภัณฑ์เครื่องดาม เครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย ในการประเมิ น
และอาหาร
รสนิยมของลูกค้า เช่น การนา AI มา
ใช้ และ Big data เป็นต้น ตลอดจน
มีการนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติมาใช้ในการ
ท าตั ว แบบหี บ ห่ อ เป็ น ต้ น โดยอาจ
กาหนดขนาดของรายได้ทั่วโลก

มาตรการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อดึงดูด
การลงทุน
ผ่อ นปรนกฎ กติ ก าเกี่ ย วกั บ การจ้า งครู
ต่ า งชาติ ที่ ปั จ จุ บั น ผู ก โยงกั บ การจด
ทะเบี ย นเป็ น โรงเรี ย น อาจผ่ อ นปรน
ให้แฟรนไชส์ ที่ให้บ ริการด้ านการศึกษา
สามารถจ้ า งครู ต่ า งชาติ ไ ด้ ด้ ว ยเพื่ อ
ส่งเสริมให้เด็กไทยมีโอกาสได้เรียนภาษา
จากเจ้า ของภาษา โดยกระทรวงศึก ษา
อาจก าหนดเงื่ อ นไขให้ ต้ อ งมี ก ารยื่ น
เอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันความจาเป็น
ในการว่าจ้าง
ย ก เ ลิ กห รื อล ด ค ว า ม เ ข้ ม งว ด ข อ ง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับจ้างงานพนักงานไทย 4
คนต่อพนักงานต่างชาติ 1 คน และ ข้อ
กาหนดให้ มี ก ารเพิ่ ม ทุ น 2 ล้ านบาทใน
การจ้ า งงานคนต่ า งด้ า วเพิ่ ม 1 ค น
เนื่ อ งจากประเทศไทยขาดแคลนทั้ ง
manager และ data analyst ทั้งนี้
อาจผ่อนปรนให้แก่ผู้ประกอบการขนาด
ย่อมที่มีพนักงานโดยรวมไม่เกิน 10 คน
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ผ่ อ นปรนกฎกติ ก าในการน าเข้ า ครู จ าก ออกกฎหมายว่ า ด้ ว ยแฟรนไชส์ เ พื่ อ ที่ จ ะ
ต่างประเทศเช่นกัน
ก าหนดสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องผู้ ข ายและผู้
ซื้อแฟรนไชส์ และ กาหนดคุณสมมบัติของ

franchisor

บริษัทออกแบบไทยมีความสามารถในการ
ออกแบบสูงหากแต่ขาดทักษะในการบริหาร
จัดการทาให้การทางานไม่เป็นระบบ รัฐควร
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการไทยได้ เ รี ย นรู้
ทักษะและประสบการณ์ในการทาการตลาด
และการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

สาขาธุรกิจบริการ
(ลาดับตามเลขของบท)

เปิดเสรีการลงทุนหรือไม่ และ
เงื่อนไขในการเปิด

มาตรการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อดึงดูด
การลงทุน

การส่งเสริมผู้ประกอบการไทย

เป็นต้น
1 6 . บ ริ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ เ ปิ ด โ ด ย ไ ม่ มี เ งื่ อ น ไ ข เ นื่ อ ง จ า ก
พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่เข้ามาช่องทาง
ของ BOI จานวนมากแล้ว

1) จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์เพื่อรักษาพันธุ์

1 7 . ธุ ร กิ จ ก า ร ใ ห้
คาปรึ ก ษาและให้ บ ริ ก าร
เ กี่ ย ว กั บ ฮ า ร์ ด แ ว ร์
(system integration)

เ ปิ ด เ ส รี เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น น โ ย บ า ย
เ ศ ร ษ ฐกิ จ digital
4.0
ผู้ ป ร ะ กอบ ก า ร ไ ท ย ส่ วน ม า กจ ะ
ให้ บ ริ ก ารแก่ ภ าครั ฐ ผลกระทบจึ ง
จ ากั ด เนื่ อ งจากบริ ษั ท ต่ า งชาติ ไ ม่
สามารถเข้ า ประมู ล โครงการของ
ภาครัฐได้

1) ให้แต้มต่อแก่ผเู้ ข้าประมูลโครงการของ

อย่ า งไรก็ ดี ก่ อ นการเปิ ด เสรี ค วรมี
โครงการผลิ ตบุ ค ลากรด้า น IT ที่

ต้นทุนของ SI ทุกรายสูงขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผ่านต่อไปเป็นค่าบริการทีส่ ูงขึน้

พืชและผลไม้ที่อาจสูญพันธุ์ และ เพื่อ
เป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร
2) ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางที่วิจัยและ
พัฒนาเมล็ดพันธุเ์ ช่นเดียวกับที่ส่งเสริม
ผู้ประกอบการรายใหญ่ภายใต้ BOI
รัฐที่มีการทาวิจัยและพัฒนาและยวตก
รรมดังเช่นโครงการ “บัญชีนวัตกรรม
ไทย” เป็นต้น

2) เร่งผลิตบุคลากรด้าน IT ใหเพียงพอ
มิฉะนั้น การเปิดเสรีจะนาไปสู่การ
แก่งแย่งบุคลากร IT ที่มีจากัดทาให้
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สาขาธุรกิจบริการ
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เปิดเสรีการลงทุนหรือไม่ และ
เงื่อนไขในการเปิด

มาตรการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อดึงดูด
การลงทุน

การส่งเสริมผู้ประกอบการไทย

สามารถผลิ ตบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคเอกชน
1 8 . ธุ ร กิ จ ก า ร ใ ห้ เ ปิ ด เ ส รี เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น น โ ย บ า ย 1) ยกเลิกหรือลดความเข้มงวดของ
1) จัดให้มีโครงการฝึกอบรมบุคลากรที่มี
คาปรึ ก ษาและให้ บ ริ ก าร เศรษฐกิ จ digital 4.0 โดยการ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับจ้างงานพนักงานไทย
ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ผลิ ต ซอฟ ต์ แ วร์ 4 คนต่อพนักงานต่างชาติ 1 คน และ
เกีย่ วข้องกับงาน IT ในสาขาที่ขาด
ต่ า งประเทศเข้ า มาตั้ งศู น ย์ ผ ลิ ต หรื อ ข้อกาหนดให้มีการเพิ่มทุน 2 ล้านบาท
แคลน
ซ่อมบารุงระบบซอฟต์แวร์ในประเทศ ในการจ้างงานคนต่างด้าวเพิ่ม 1 คน
2) ปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
ไทย เนื่ องจากต้นทุนในการประกอบ เพื่อที่จะสามารถนาเข้าบุคลากรที่
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ธุรกิจในประเทศไทยต่ากว่าในสิงคโปร์ จาเป็นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น
IT ในปัจจุบัน
วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์
และมาเลเซีย
3) เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในครอบครองของ
คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล และ
ภาครัฐ เช่น การรักษาพยาบาลและการ
นักสถิติ เป็นต้น
ใช้ยาของผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐ
2) ปรับลด อัตราภาษีเงินได้บุคคล
เพื่อที่จะให้มี big data เพื่อที่
ธรรมดาที่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อน
นักวิเคราะห์และโปรแกรมเมอร์สามารถ
บ้านโดยเฉพาะสิงคโปร์เพื่อจูงใจให้
เรียนรู้ในการทา AI ได้
บุคลากรด้าน IT และ บริษัท ซอฟต์แวร์
เข้ามาตั้งที่ประเทศไทย (บริษัท
ซอฟต์แวร์จะตั้งอยู่ใกล้ที่บุคลากรด้าน
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สาขาธุรกิจบริการ
(ลาดับตามเลขของบท)

เปิดเสรีการลงทุนหรือไม่ และ
เงื่อนไขในการเปิด

มาตรการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อดึงดูด
การลงทุน

IT อยู่ ซึ่งในประเทศไทย คือ เชียงใหม่
และ ภูเก็ต)
3) ลดขั้นตอนการต่อใบอนุญาตการ
ทางานจากทุก 3 เดือนเป็น 1 ปี และ
อานวยความสะดวกให้สามารถ
ดาเนินการออนไลน์ได้
19.ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก าร เปิดเสรีเนื่องจากในปัจจจุบัน บริการ 1) จัดให้มีโครงการผลิตบุคลากรด้าน IT
ศู น ย์ ข้ อ มู ล (data cloud service สามารถให้บริการ ในสาขาที่ขาดแคลนโดยการออกแบบ
center)
ข้ามพรมแดนได้ อยู่แล้ ว การเปิ ดเสรี หลักสูตรโดยภาคเอกชนด้าน IT
อาจจู งใจให้ ผู้ ประกอบการเข้า มาตั้ ง 2) ปรับปรุงหลักสูตรของ
server ในประเทศไทย นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
แล้วบริการนี้มีการประหยัดจากขนาด ต้องการของตลาด IT ในปัจจุบัน
ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ เ ท่ า นั้ น ที่ จ ะ 3) เร่งผลักดันการสร้างศูนย์ข้อมูล
สามารถอยู่รอดได้
แห่งชาติ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูล
ของหน่วยงานรัฐแต่ละแห่งเข้าด้วยกัน
4) ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทัง้
โครงข่ายโทรคมนาคม และแหล่งจ่ายไฟ
(power supply) ให้มีเส้นทางที่
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สาขาธุรกิจบริการ
(ลาดับตามเลขของบท)

เปิดเสรีการลงทุนหรือไม่ และ
เงื่อนไขในการเปิด

2 0 . ธุ ร กิ จ ก า ร ใ ห้ เปิดเสรีโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อดึงดูด
คาปรึกษาและบริการด้าน บริษัทที่ปรึกษามีเครือข่ายทางธุรกิจใน
การบริหารจัดการ
ต่า งประเทศอั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ธุรกิจไทย นอกจากนี้แล้ว การเปิดเสรี
จะช่ ว ยให้ มี ก ารถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
จากบริษัทต่างชาติมาสู่ผู้ประกอบการ
ไทย บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาการบริ ห าร
จัดการไทยจานวนมากจัดตั้งโดยอดีต
พนั ก งานของบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาการ
บริหารจัดการข้ามชาติ

มาตรการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อดึงดูด
การลงทุน
เชื่อมระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคมได้
อย่างเสรีและรวดเร็ว รวมทั้งต้องมี
แหล่งจ่ายไฟที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ
มากที่สุด
ปฏิ รู ป กระบวนการขอต่ อ วี ซ่ า และ
ใบอนุ ญ าตการทางานของคนต่า งด้ า ว
ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น ยกเลิก
เงื่ อ นไขการรายงานตั ว ทุ ก 90 วั น
สาหรับแรงงานที่มีทักษะ เป็นทุกปี และ
การทาระบบการรายงานตัวหรือต่อวีซ่า
ออนไลน์ให้เสถียร

21. บริการเช่าเครื่องจักร เปิดเสรีเฉพาะธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรที่ ควรเปิดเสรีบ ริการซ่อ มบารุงเครื่องจัก ร
ก่อสร้าง
ทันสมัย เช่น เครื่องจักรที่เข้าสู่ตลาด เหล่านี้ดว้ ยมิฉะนั้นแล้ว ผู้ที่เช่าเครื่องจักร
ไม่ เ กิ น 5 ปี มีมู ล ค่ า อย่ า งต่ า x บาท เหล่านี้อาจประสบปัญหาในการซ่อมบารุง
เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมี โอกาส
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ออกกฎให้ ก ารจั ด ตั้ งบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด้ า น
การจัดการดาเนินการแยกออกจากธุรกิจ
การตรวจสอบบั ญ ชี แ ละที่ ป รึ ก ษาด้ า น
การเงินเพื่อลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1)

กาหนดมาตรฐานของอาชีพผู้
ควบคุมเครื่องจักรก่อสร้างเช่น เครน
2)
ตรวจสอบมาตรฐานของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างตามข้อ

สาขาธุรกิจบริการ
(ลาดับตามเลขของบท)

เปิดเสรีการลงทุนหรือไม่ และ
เงื่อนไขในการเปิด

มาตรการสนับสนุนที่จาเป็นเพื่อดึงดูด
การลงทุน

ในการเช่ า เครื่ อ งจั ก รที่ ทั น สมั ย เช่ น
โดรน หรือ แฮลิคอปเตอร์ ที่สามารถ
ยกน้าหนักมาก เป็นต้น
22. บริการเช่าเครื่องจักร เปิ ด เสรี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต
การเกษตร
เครื่องจักรเกษตรเข้ามาให้บริการเช่า
เครื่ อ งจั ก รที่ ห ลากหลาย รวมถึ ง ที่ มี
ราคาต่าจากอินเดีย และประเทศจี น
ซึ่ ง จะเป็ ป ระโยชน์ ต่ อ เกษตรกรไทย
จากที่ ใ นปั จ จุ บั น มี ตั ว เลื อ กที่ จ ากั ด
เนื่ อ งจากการขออนุ ญาตตามมาตรา
17 ในปัจจุบันเป็นการอนุญาตที่จากัด
มาก กล่ า วคื อ การให้ เ ช่ า เฉพาะ
เครื่องจักรยี่ห้อหนึ่งใดเท่านั้น
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การคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายอย่างจริงจัง

ปัญหาหนี้ของเกษตรกรส่งผลให้ตลาดการ
เช่าซือ้ เครื่องจักรการเกษตรเติบโตได้น้อย
หากรัฐสามารถแก้ปัญหาความยากจนของ
เกษตรกรได้ โ ดยการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกรในการขายข้าวให้แก่โรงสี เช่น
การตรวจสอบความชื้นของข้าว หรือ การ
ให้ข้อมูลราคารับซื้อข้าวจากแหล่งต่างๆ
และให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ข้ า วหรื อ เก็ บ รั ก ษาข้ า วก็ จ ะช่ ว ยให้
เกษตรกรมีอานาจต่อรองมากขึ้น

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย
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