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 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเปรียบเสมือน 
ขาอีกข้างหนึ่งของงานบีโอไอ  เพราะประเทศไทยจำาเป็น 
ต้องขยายฐานการลงทุนไปยังต่างประเทศ  เพ่ือใช้ทรัพยากร 
บางอย่างที่เราเริ่มขาดแคลน เช่น แรงงาน และวัตถุดิบ 
  รัฐบาลเองก็ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการลงทุน
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ไปลงทุนในต่างประเทศ  ซึ่งขอบข่ายที่ดูแลรับผิดชอบ 
อยู่ในขณะนี้แบ่งเป็น  2  กลุ่มใหญ่ๆ  คือ  กลุ่มประเทศ
เอเชีย และกลุ่มประเทศตลาดใหม่ เช่น ยูกันดา โมซัมบิก 
มองโกเลีย อุซเบกิสถาน เป็นต้น  
 โดยวารสารส่งเสริมการลงทุนฉบับน้ี  จะขอนำาท่านผู้อ่าน 
ไปรู้จักกลุ่มประเทศเอเชียที่บีโอไอส่งเสริมให้นักลงทุนไทย 
เข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีประเทศเหล่านั้นมีศักยภาพ 
เนื้อหาที่น่าสนใจท่านสามารถอ่านได้ภายในเล่ม
  และขอกล่าวเสริมอีกนิดว่า  ขณะนี้บีโอไอเปิดให้ 
คำาปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวแก่นักลงทุนไทย  
ที่สนใจลงทุนในประเทศเป้าหมาย  5  ประเทศ  คือ  
กัมพูชา  สปป.ลาว  อินโดนีเซีย  เมียนมา  และเวียดนาม 
แล้ว  ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่  โทรศัพท์  
0 2553 8210 หรือ e-mail: toi@boi.go.th ค่ะ 
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เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์

	 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยล�าดับที่	 9	

ในช่วง	70	ปีที่ผ่านมา	ประเทศได้พัฒนาอุตสาหกรรมไปมากกว่าช่วงใดๆ	ในประวัติศาสตร์	

 ประการที่หก	 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยโดยพระราชทาน

ขวัญและก�าลังใจแก่พสกนิกรท่ีประกอบอาชีพในด้านน้ี	

เป็นต้นว่า	 เมื่อเสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร

กิจการบริษัท	 ปูนซิเมนต์ไทย	 เนื่องในวาระที่ด�าเนิน

กิจการครบ	 50	 ปี	 ในปี	 2507	 ได้พระราชทานกระแส

พระราชด�ารัสมีความตอนหนึ่งว่า	

 “บริษัทนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเพราะว่า

เรามีวัตถุก่อสร้างที่จะใช้โดยไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศ 

แต่นอกจากนี้ก็มีประโยชน์ในด้านจัดการ ความจริงได้

พิสูจน์ว่าในเมืองไทย บริษัทใหญ่ๆ ต้ังได้และดำาเนินการ 

ได้เป็นผลสำาเร็จ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างและเป็นการที่

แสดงให้เห็นว่าถ้าเราจะตั้งใจจะทำาอะไร ก็ต้องทำาได้” 

	 เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี	 2540 

ท�าให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างรุนแรง 

ในหลวง ร.9 กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
(ตอนที่ 3)

ถ้าเราตั้งใจจะทำาอะไร ก็ต้องทำาได้

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขาดขวัญก�าลังใจ	 ได้ทรง 

พระราชทานก�าลังใจ	 ท�าให้ภาคอุตสาหกรรมฟ้ืนฟู 

เข้มแข็งขึ้นอีกครั้งหน่ึงในเวลาต่อมา	 โดยนายชวน 

หลีกภัย	นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน	 ได้กราบบังคมทูล 

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2541	ว่า

 “ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็พระราชทานกำาลัง

ใจเตือนสติอยู่เสมอ มิให้ผู้ใดคิดท้อถอย หากแต่

ควรเร่งทำาความเพียรและมีความอดทน อดกลั้น 

อดออม ท้ังยังทรงพระราชนิพนธ์หนังสือคติธรรม

ตามเค้าเงื่อนที่มาในชาดกเรื่องพระมหาชนกเพื่อ

เป็นแนวทางในการเผชิญกับวิกฤติการณ์แห่งชีวิต

อย่างมีขันติธรรมและด้วยความวิริยะอุตสาหะ  

นับว่าเป็นคติธรรมพระราชทานเหมาะสมกับ 

กาลสมัยยิ่งนัก”



 => ติดตามต่อในฉบับหน้า

ต้องขนส่งมา เสียค่าใช้จ่ายมาก
ทำาไปทำามาโรงงานก็ล้ม

 ประการที่ แปด 	 ทรงส่ ง เ ส ริ ม โลจิ สติ กส์ ด้ าน

อุตสาหกรรม	 พระองค์ได้ทรงมีพระราชด�าริหลาย

โครงการ	 เป็นต้นว่า	 โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

ในพระราชด�าริ	 เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการกับพื้นที่ภายนอก	

รองรับการขนส่งสินค้าของรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยไม่ต้อง

วิ่งผ่านตัวเมือง	ท�าให้ปัญหาจราจรติดขัดบรรเทาลง	

	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี	 4	 มีนาคม	 2539	 

มอบหมายให้กรมโยธาธิการด�าเนินการสนองพระราชด�าริ	

โดยจัดท�าโครงการข้างต้นร่วมกับกรุงเทพมหานครและ

กรมทางหลวง	 ความยาว	 25	 กิโลเมตร	 ประกอบด้วยงาน	

2	ส่วน	คือ	งานถนนและงานสะพานข้ามแม่น้�าเจ้าพระยา	

โดยมีช่องจราจรส�าหรับรถบรรทุกหนัก	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงวางศิลาฤกษ์

โครงการวงแหวนอุตสาหกรรมเมื่อวันท่ี	 25	 พฤษภาคม	

2543

	 นอกจากนี้	 ได้ทรงพระราชทานค�าแนะน�าว่าจะต้อง

ให้ความสนใจวิเคราะห์ในประเด็นโลจิสติกส์	 โดยพระราช

ด�ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ	 ที่เข้าเฝ้าฯ	 ถวาย

ชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ณ	 ศาลา 

ดุสิดาลัย	 สวนจิตรลดา	 พระราชวังดุสิต	 เมื่อวันท่ี	 4	

ธันวาคม	2540	มีข้อความตอนหนึ่งว่า

 “...มีพ่อค้าคนหนึ่ง   เขาบอกว่าเขาทำาโรงงาน   สำาหรับ

ทำาสับปะรดกระป๋อง เขาลงทุนเป็นล้าน จำาไม่ได้แล้วกี่ล้าน 

เพ่ือสร้างโรงงาน การลงทุนมากอย่างนั้น บอกให้เขา

ทราบว่าไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะว่าเคยทำาโรงงานเล็กๆ 

ที่ทางภาคเหนือใช้เงินสามแสนบาท เพื่อที่จะเอาผลิตผล

ของชาวบ้านชาวเขามาใส่กระป๋อง แล้วขายก็ได้ผล เป็น

โรงงานเล็กๆ บอกว่าที่เขาลงทุนเป็นล้าน รู้สึกว่าเสี่ยง เขา

บอกว่าต้องทำาอย่างนั้น เขาก็ลงทุน ทำาไปทำามา สับปะรด

ที่อำาเภอบ้านบึง ทางชลบุรีก็มีไม่พอ เมื่อมีไม่พอต้องไป 

สั่งสับปะรดมาจากปราณบุรี สับปะรดจากปราณบุรี

ต้องขนส่งมา ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ทำาไปทำามา 

โรงงานก็ล้ม อย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทำาโครงการอะไร  

ก็จะต้องนึกถึง ขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกว่าอัตภาพ หรือ

กับสิ่งแวดล้อม...” 

 ประการที่เจ็ด	 พระองค์ทรงพระราชทาน 

ค�าแนะน�าถึงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม	 ซึ่งเป็น

โครงสร้างพื้นฐานส�าคัญมากส�าหรับอุตสาหกรรม	

โดยเมื่อ คุณสว่าง	 จารุศร	 ได้ ริ เ ร่ิมโครงการ 

เขตอุตสาหกรรมนวนครเม่ือประมาณ	 40	 ปี	มาแล้ว 

ได้ เข้ า เฝ้ า เพื่ อกราบบั งคมทูลถวายค� า ช้ีแจง 

รายละเอียดของโครงการ	

	 พระองค์ทรงสนพระทัยและทรงซักไซ้ไล่เลียง

ทุกแง่ทุกมุม	 คุณสว่างต้องกราบบังคมทูลช้ีแจง 

ในประเด็นต่างๆ	 และมาจนมุมเม่ือพระองค์

มีพระราชกระแสรับสั่งถามว่า	 “ถ้าน้�าท่วมล่ะ	 

จะท�าอย่างไร”	 คุณสว่างอึกอักไม่สามารถตอบได้	

จึงมีพระราชกระแสรับส่ังแนะนำาว่า  “ก็สร้าง 

คันคูขนาดใหญ่ล้อมรอบเมืองไว้สิ”  ท�าให้คุณสว่าง

หูตาแจ่มใสข้ึน	 อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียใจว่า 

เขตอุตสาหกรรมไม่ได้ก่อสร้างคันคูเอาไว้อย่าง 

แข็งแรงตามที่พระองค์ทรงห่วงใยไว้	 ท�าให้ไม่สามารถ

ทนทานต่อน้�าท่วมใหญ่เม่ือปี	 2554	 ได้	 ก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่โรงงานต่างๆ	เป็นเงินจ�านวนมาก

พระมหากรุณาธิคุณ
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ประจำ�เดือน

12 มกราคม 2560
	 คุณวิ รั ตน์ 	 ธั ชศฤงคารสกุ ล 

ผู้อำ�นวยก�รหน่วยพัฒน�ก�รเชื่อมโยง 

อุตส�หกรรม  (BUILD)  พร้อมด้วย  

น�ยค�ร์สเทน  มุลเลอร์-ไดเทอร์ส  

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยจัดซื้อ  บีเอ็มดับเบิลยู  

กรุ๊ป (ประเทศไทย) ร่วมจัดกิจกรรมจับคู่

ธุรกิจและจัดห�ผู้ผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์ 

และอุตส�หกรรมเช่ือมโยงอื่นๆ ที่มี

ศักยภ�พ สำ�หรับป้อนเข้�สู่ส�ยก�รผลิต 

รถยนต์ของบี เอ็มดับเบิลยูทั่ ว โลก  

ณ อ�ค�รจัตุรัสจ�มจุรี กรุงเทพฯ

26 มกราคม 2560
31 มกราคม 2560

	 คุณหิรัญญา	 สุจินัย  เลข�ธิก�ร 

บีโอไอ พร้อมด้วยผู้บริห�รและเจ้�หน้�ท่่่ี 

บีโอไอ  ร่วมพิธีวันคล้�ยวันสถ�ปน� 

บีโอไอครบรอบ  51  ปี  โดยถว�ย 

ภั ตต�ห�ร เพลแด่ พ ระภิ ษุ ก ส ง ฆ์  

จำ�นวน 10 รูป ณ บีโอไอ

  บีโอไอร่วมกับกระทรวงก�รค้� 

และก�รลงทุนอุตส�หกรรมแห่ง

ส�ธ�รณรัฐแอฟริก�ใต้  ลงน�ม 

MOU  เพ่ือเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ 

ระหว่�งหน่วยง�นส่งเสริมก�รลงทุน 

ของท้ังสองประเทศ  ณ  อ�ค�ร 

จัตุรัสจ�มจุรี  กรุงเทพฯ

25 มกราคม 2560
	 คุณหิรัญญา	 สุจินัย  เลข�ธิก�ร 

บีโอไอ  พร้อมด้วยรองเลข�ธิก�รบีโอไอ 

แถลงข่�วภ�วะก�รลงทุนปี 2559 แผนง�น 

ปี  2560  และก�รจัดง�น  Opportunity 

Thailand 2017 ณ บีโอไอ

16 มกราคม 2560

17 มกราคม 2560

	 คุณบงกช	 อนุโรจน์  ท่ีปรึกษ� 

ด้�นก�รลงทุน  ใ ห้ก�รต้อนรับ 

ข้ �ร�ชก�รจ�กประเทศเนป�ล  

ซึ่งสนใจนโยบ�ยของรัฐบ�ลไทย 

ในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมและ 

ก�รลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพ�ะ 

ม�ตรก�รส่งเสริมพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ 

พิเศษภ�คตะวันออก  หรือ  EEC 

ณ อ�ค�รจัตุรัสจ�มจุรี กรุงเทพฯ

	 คุณหิรัญญา	 สุจินัย  เลข�ธิก�ร

บีโอไอ  กล่�วต้อนรับคณะผู้เข้�ร่วม 

อบรมจ�กหน่วยง�นส่งเสริมก�รลงทุน 

ประเทศเมียนม� สปป.ล�ว เวียดน�ม 

และกั มพู ช�   ภ�ยใต้ โ คร งก�ร 

“Workshop on Investment Promotion 

for Mekong Countries towards AEC 

and Beyond” ณ อ�ค�รจัตุรัสจ�มจุรี

กรุงเทพฯ

แวดวง
“บีโอไอ”

กุมภ�พันธ์ 2560
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บ้านปู รีสอร์ท จังหวัดตราด

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โรงแรมไฮเทล จังหวัดนครพนม  

0 3840 4900

0 2553 8356, 0 7740 4600

opportunitythailand@boi.go.th
0 2553 8450 - 1

0 4327 1300

กุมภาพันธ์ 2560 

กุมภาพันธ์ 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม 2560

กิจกรรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพ SMEs

สัมมนา “Opportunity Thailand”

สัมมนา “ BOI มีประโยชน์กับธุรกิจของท่านอย่างไร”  

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)

สำานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนและ 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

สำานักการตลาดเพื่อการลงทุน

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)

9

6 - 11

15

7

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 (เชียงใหม่) 0 5329 4100

กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

3 - 12
วันที่

อุตสาหกรรมแฟร์

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

เส้นทางขอนแก่น - พิษณุโลก - ลำาพูน - เชียงใหม่

นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำากัด
สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ จังหวัดชลบุรี

ไต้หวัน

-

0 4327 1300

0 2553 6163

0 2553 6163

0 5329 4100

0 5329 4100

กุมภาพันธ์ 2560 

กุมภาพันธ์ 2560

กุมภาพันธ์ 2560

มีนาคม 2560

มีนาคม 2560

ศึกษาดูงาน “เชื่อมโยงการลงทุนอีสานสู่เหนือ ตามโครงการพระราชดำาริ”

งานแสดงสินค้าด้านเครื่องมือแพทย์  Medical Development Expo 2017

ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 270 (ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

กิจกรรมสำารวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักร และ
อุตสาหกรรมเกษตร

สัมมนานโยบายใหม่บีโอไอ

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)

หน่วยพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

หน่วยพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

6 - 9

12 - 18

8

7

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

เดือน
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บีโอไอพบนักลงทุน การลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดตราด
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	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 (บีโอไอ)		

ตระหนักถึงคว�มเส่ียงท่ีประเทศไทยอ�จสูญเสียคว�ม 

ได้เปรียบเชิงก�รแข่งขัน	 (Competitive	 Advantage)	 ใน

ระยะย�วและแบบยั่งยืน	 ห�กไม่ปรับตัวในเชิงโครงสร้�ง

ท�งธุรกิจ	 โดยแปรสภ�พจ�กก�รเป็นประเทศผู้รองรับ 

ก�รลงทุนม�เป็นประเทศผู้ลงทุน 

 ดังนั้นบีโอไอจึงมีนโยบ�ยส่งเสริมผู้ประกอบก�รไทย 

ให้ไปลงทุนก่อตั้งธุรกิจในต่�งประเทศอย่�งเป็นระบบ 

โดยมีก�รจัดต้ังกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 

เพ่ือดูแลภารกิจการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 

โดยตรง	 มีก�รกำ�หนดประเทศเป้�หม�ยและลำ�ดับ 

คว�มสำ�คัญ	 โดยพิจ�รณ�จ�กปัจจัยต่�งๆ	 ได้แก่	 สถิติ 

ก�รลงทุนในต่�งประเทศของไทยที่ผ่�นม�	คว�มสนใจของ

นักลงทุนไทย	 ศักยภ�พของแต่ละประเทศ	 และคว�มย�ก

ง่�ยในก�รประกอบธุรกิจ	

เรื่อง | กัญญาณี   ปุสเดโว

การลงทุนไทยในต่างประเทศ
การส่งเสริม

เอเชีย...น่าลงทุน
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กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทย
ในต่างประเทศ

	 ในปีที่ผ่�นม�		บีโอไอได้นำ�กลุ่มผู้ประกอบก�ร 

ไปศึกษ�ลู่ท�งก�รลงทุนในต่�งประเทศ	 ทั้งใน

อ�เซียน	และกลุ่มประเทศตล�ดใหม่	โดยเป็นคว�ม

ร่วมมือระหว่�งบีโอไอ	 และหน่วยง�นภ�คเอกชน	

เช่น	 สม�คมไทย - ซับคอน	 สภ�อุตส�หกรรม 

แห่งประเทศไทย	สม�คมสิ่งทอ	เป็นต้น

	 บีโอไอมีนโยบ�ยในก�รส่งเสริมนักธุรกิจไทย

ให้ออกไปขย�ยธุรกิจก�รลงทุนในต่�งประเทศ	 

โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในประเทศอ�เซียน	ซ่ึงมีเป้�หม�ย 

กลุ่มแรก	ได้แก่	ประเทศเมียนม�	กัมพูช�	สปป.ล�ว	

เวียดน�ม	และอินโดนีเซีย	 สำ�หรับเป้�หม�ยลำ�ดับ

ต่อไป	ได้แก่	จีน	อินเดีย	และอ�เซียนอื่นๆ	รวมถึง	

เอเชียใต้	แอฟริก�	และตะวันออกกล�ง

	 ในส่วนอุตส�หกรรมเป้�หม�ยท่ีต้องก�ร 

ส่งเสริม	 ได้แก่	 อุตส�หกรรมที่มีก�รใช้แรงง�น 

เข้มข้น	เช่น	อุตส�หกรรมเสื้อผ้�	รองเท้�	เครื่องใช้

ไฟฟ้�		เป็นต้น	และอุตส�หกรรมที่ประเทศไทยไม่มี

วัตถุดิบแต่จำ�เป็นต้องพึ่งพ�จ�กต่�งประเทศ	 เช่น	

อุตส�หกรรมประมง	 อุตส�หกรรมเกษตร/อ�ห�ร

แปรรูป	เป็นต้น	

	 กองส่งเสริมก�รลงทุนไทยในต่�งประเทศ 

ได้ศึกษ�ข้อมูลต่�งๆ	 อ�ทิ	 ข้อมูลด้�นเศรษฐกิจ

ของประเทศอ�เซียนในทุกมิติ	 ข้อมูลด้�นภ�ษี	

ต้นทุนก�รทำ�ธุรกิจ	 กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�ร

ลงทุน	 และข้อมูลสิทธิประโยชน์ก�รลงทุนใน

เขตอุตส�หกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 และ 

ข้อจำ�กัดและสิ่งพึงระวังในก�รลงทุนในอ�เซียน	

ก�รวิเคร�ะห์โอก�สและศักยภ�พของอุตส�หกรรม

ที่มีคว�มเป็นไปได้สำ�หรับนักธุรกิจไทย	 ในก�รไป

ลงทุนโดยแยกต�มพื้นที่/เมืองที่มีศักยภ�พ	 ใน

ประเทศเป้�หม�ยนั้นๆ	รวมทั้งปัญห�และอุปสรรค

ที่นักธุรกิจไทยอ�จประสบ

 	 กองสง่เสรมิก�รลงทนุไทยในต�่งประเทศ	ได้

มีก�รจัดง�นสัมมน�อย่�งต่อเนื่องเกี่ยวกับก�รสร้�ง

โอก�สนักลงทุนในอ�เซียน	อ�ทิ	กัมพูช�	 สปป.ล�ว	 

เมียนม�	เวียดน�ม	และอินโดนีเซีย	รวมถึงก�รเสวน� 

แลกเปล่ียนประสบก�รณ์ก�รทำ�ธุรกิจในต่�งประเทศ 

พร้อมให้บริก�รคลินิกให้คำ�ปรึกษ�	 แนะนำ�ธุรกิจ 

ในประเทศเป้�หม�ยทั้ง	 5	 ประเทศ	 ได้แก่	 กัมพูช� 

สปป.ล�ว	เมียนม�	เวียดน�ม	และอินโดนีเซีย	เพ่ือให้ 

นักลงทุนได้รับฟังและแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกับ 

วิทย�กรผู้ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	 และมีคว�ม

เชี่ยวช�ญเกี่ยวกับประเทศเป้�หม�ย	 เพื่อเป็น

แนวท�งในก�รลงทุนในอน�คต	เป็นประจำ�ทุกปี

 	 จัดคลินิกให้คำ�ปรึกษ�แก่นักลงทุน	 เพื่อ

เปิดโอก�สให้นักลงทุนไทยได้เข้�ม�ปรึกษ�แบบ

ตัวต่อตัวกับผู้ เชี่ยวช�ญซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีคว�มรอบรู้ 

ในเรื่องกฎหม�ยระหว่�งประเทศ	 และกฎหม�ยที่

เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจในต่�งประเทศ	 ก�ร

จัดทำ�เอกส�รและคว�มตกลงต่�งๆ	 ในประเทศ

เป้�หม�ยท่ีนักลงทุนสนใจ	 ซึ่งจะทำ�ให้นักลงทุน

ส�ม�รถซักถ�มในประเด็นท่ีสนใจได้อย่�งเต็มท่ี	 โดย 

ผู้เชี่ยวช�ญจะเป็นผู้ ท่ีมีประสบก�รณ์ตรงท่ีได้ไป

ลงทุนในประเทศเป้�หม�ยและมีคว�มรู้คว�ม

ชำ�น�ญเป็นอย่�งดี
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บีโอไอจัดโครงการ
จัดฝึกอบรม ศูนย์พัฒนา

การลงทุนไทยในต่างประเทศ 
(Thai Overseas Investment 

Support Center – TOISC)   
มาตั้งแต่ปี  2554 

 	 ก�รสร้ �ง กิจกรรมคว�มสัมพันธ์

ท�งธุรกิจระหว่�งนักธุรกิจไทยกับประเทศ 

เป้�หม�ย	 โดยก�รนำ�นักธุรกิจไทยเดินท�งไป

ห�ช่องท�งก�รลงทุนกับนักลงทุนในอ�เซียน

 	 โครงก�รจัดฝึกอบรม	 ศูนย์พัฒน� 

ก�รลงทุนไทยในต่�งประเทศ	 (Thai	 Overseas 

Investment	 Support	 Center	 –	 TOISC)			

ม�ตั้งแต่ปี	 2554	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น 

หน่วยเตรียมคว�มพร้อมให้กับนักลงทุนไทย

ท่ีมีคว�มต้องก�รและมีศักยภ�พในก�รไป 

ทำ�ธุรกิจในต่�งประเทศ	 เนื้อห�หลักสูตร 

ก�รอบรมมุ่งยกระดับก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจ

ในต่�งประเทศ	 ให้นักลงทุนนำ�ไปปฏิบัติได้จริง	

ใช้เวล�ในก�รฝึกอบรมจำ�นวน	 60	 ชั่วโมง	

โดยผู้เชี่ยวช�ญในด้�นต่�งๆ	 ที่ครอบคลุม 

ทุกเรื่องก�รลงทุนที่เกี่ยวข้องกับก�รทำ�ธุรกิจ 

ในต่�งประเทศ	 รวมทั้งกิจกรรมเดินท�ง 

ไปศึกษ�โอก�สและลู่ท�งก�รลงทุนจริ ง 

ในต่�งประเทศ	 ซึ่งนับเป็นโครงก�รที่ประสบ 

คว�มสำ�เร็จ	ได้รับคว�มสนใจจ�กกลุ่มนักธุรกิจ	

	 ตลอดก�รฝึกอบรมท้ัง	 11	 รุ่น	 มีจำ�นวนนักธุรกิจ 

ในกลุ่มอุตส�หกรรมต่�งๆ	 อ�ทิ	 อุตส�หกรรมอ�ห�ร	

เกษตรแปรรูป	 สิ่งทอ	 เครื่องนุ่งห่ม	 เครื่องใช้ไฟฟ้�	

เคมีภัณฑ์	 พลังง�นท�งเลือก	 และอุตส�หกรรมบริก�ร	

เช่น	ก่อสร้�ง	ขนส่ง		ผ่�นก�รฝึกอบรมแล้วรวม	403	ร�ย	

มุ่งเน้นก�รสร้�งโอก�สขย�ยกิจก�รไปยังต่�งประเทศได้	

โดยเฉพ�ะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้�น	 เช่น	 เมียนม�	

กัมพูช�	อินโดนีเซีย	สปป.ล�ว	เป็นต้น		ตัวอย่�งเนื้อห�

ก�รอบรม	TOISC	มี	ดังนี้

 •	กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจใน 

ต่�งประเทศ

 •	ก�รตล�ดต้นทุนต่ำ�ด้วยเทคโนโลยีส�รสนเทศ

 •	ก�รว�งแผนภ�ษีเพื่อก�รตัดสินใจลงทุนใน 

ต่�งประเทศ

 •	กลยุทธ์ก�รเจรจ�ต่อรองท�งก�รค้�

 •	ก�รบริห�รคว�มหล�กหล�ยท�งด้�นแรงง�น

และวัฒนธรรม		
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Mobile Unit

บริการให้ค�าปรึกษา
การลงทุนไทยในต่างประเทศ 

 ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ได้ให้ความสำาคัญกับการลงทุนในประเทศ

เพ่ือนบ้านมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด มีการเช่ือมโยง

เศรษฐกิจไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

โดยเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ

ขยายการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหา

การขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบ 

 จากการดำาเนินงานส่งเสริมการลงทุนไทย

ในต่างประเทศของบีโอไอพบว่า กฎหมายที่

เกี่ยวข้องด้านการลงทุนในประเทศเป้าหมาย

มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและบางส่วนยัง

ไม่มีการจัดทำาเป็นภาษาอังกฤษ บีโอไอจึงได้

เพิ่มการบริการให้คำาปรึกษาเรื่องการลงทุนใน 

ต่างประเทศ (Mobile Unit) โดยเริ่มให้บริการ

ครั้ งแรกในปี 2556 มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ

สนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ด้วยการให้ 

ข้อมูลทางธุรกิจและคำาปรึกษาแก่นักลงทุนไทย 

ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ จากผู้ที่มีความรู้ 

ความเช่ียวชาญเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ 

กฎหมายเฉพาะท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศ เทคนิคการ

ทำาธุรกิจในต่างประเทศ ระบบภาษี การจัดทำา

เอกสารและความตกลงต่างๆ 

เรื่อง | กัญญาณี   ปุสเดโว
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 วันนี้ บีโอไอสามารถให้บริการข้อมูลใน

ประเทศเป้าหมาย 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา 

ลาว อินโดนีเซีย เมียนมา และเวียดนาม 

เป็นการให้บริการทั้งในประเทศไทยและ 

ในประเทศเป้าหมาย นักธุรกิจไทยที่สนใจจะ

ไปลงทุนสามารถเข้ามาปรึกษาแบบตัวต่อตัว

กับผู้เช่ียวชาญ ซึ่งจะทำาให้นักลงทุนสามารถ 

ซักถามในประเด็นที่สนใจได้อย่างเต็มที่ 

 การขอรับบริการดังกล่าวนักลงทุนจำาเป็น

ต้องกรอกแบบฟอร์มคำาขอรับการปรึกษาและ

แนบข้อมูลบริษัทส่งกลับมายังบีโอไอ ภายหลัง 

เจ้าหน้าที่ ได้รับแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว 

จะติดต่อประสานนัดหมายนักลงทุนอีกครั้ง 

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ได้ที่ e-mail: toi@boi.go.th หรือโทรศัพท์ 

สอบถามได้ที่ 0 2553 8210 

การขอรับบริการ 
นักลงทุนจำาเป็นต้อง
กรอกแบบฟอร์ม

คำาขอรับการปรึกษา
และแนบข้อมูลบริษัท
ส่งกลับมายังบีโอไอ
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	 ปัจจุบันนักธุรกิจไทยมีความจำาเป็นต้องไปลงทุนในต่างประเทศ 

เพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต	 การขาดแคลน 

แรงงาน	 ความเสียเปรียบด้านต้นทุนค่าขนส่ง	 เป็นต้น	 และจากการเปิด 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ทำาให้นักลงทุนไทยสนใจขยายธุรกิจและ 

แสวงหาตลาดแห่งใหม่มากข้ึน	 ดังน้ันเพ่ือเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ 

ของผู้ประกอบการในการไปลงทุนในต่างประเทศ	 กองส่งเสริมการลงทุนไทย 

ในต่างประเทศ	 บีโอไอ	 จึงได้ดำาเนินโครงการพัฒนานักลงทุนไทย	 เพื่อ 

สร้างองค์ความรู้	 สร้างทัศนคติท่ีดี	 และสร้างความพร้อมให้กับนักลงทุนไทย 

ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

เรื่อง | สมภพ   ไขโพธิ์

สานต่อความส�าเร็จ 
นักลงทุนไทยในต่างประเทศ

TOISC ปี 2560
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นักธุรกิจได้ขยายการลงทุน 
ออกไปในต่างประเทศจำานวน 

88 ราย คิดเป็นร้อยละ 21  
ของผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น

	 จากการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	 ของกอง 

ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ	 แบบ 

ไม่เป็นทางการ	 เน้นการติดตาม	 สอบถาม 

ความก้าวหน้าการลงทุน	 ปัญหาอุปสรรคต่างๆ	

ในการออกไปลงทุนของผู้เข้าอบรม	 TOISC	 

ในทุกรุ่นที่ผ่านมา	 ได้รับการเปิดเผยข้อมูลจาก

นักลงทุน	อาทิ

	 สำาหรับเนื้อหาหลักสูตรการอบรมในแต่ละรุ่น

ที่ผ่านมา	 จะเน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอน 

กฎระเบียบ	 สิทธิประโยชน์ในการไปลงทุนใน

ต่างประเทศ	 รวมถึงการวิเคราะห์โอกาสของราย

อุตสาหกรรมก่อนการเข้าไปลงทุน	 เพื่อเพิ่มโอกาส

ให้นักลงทุนมีข้อได้เปรียบและทราบวิธีเริ่มต้นทำา

ธุรกิจในต่างประเทศ	 จากผู้มีประสบการณ์ในการ

ทำาธุรกิจในต่างประเทศโดยตรง	 และปรับเปลี่ยน

หลักสูตรบางประเด็นให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ 

ในแต่ละปี		

	 รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานลู่ทางการ

ลงทุนในต่างประเทศ	 ซึ่งมุ่งเน้นการเชื่อมโยงไปยัง

หน่วยงานพันธมิตร	 ด้านการลงทุนของประเทศ

เป้าหมาย	 ทั้งหน่วยงานรัฐ	 และเอกชน	 โดยจัดให้

ครอบคลุมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน	 เอเชีย	 และ

กลุ่มประเทศตลาดใหม่	 ให้ผู้เข้ารับการอบรมเลือก

ร่วมเดินทางตามความสนใจหรือสอดคล้องกับ

กิจการของผู้เข้าอบรม		

	 ที่ผ่านมา	 มีการฝึกอบรมไปแล้ว	 11	 รุ่น	

จำานวน	409	ราย	และจากการติดตามผลสถานะ

ของการลงทุนในต่างประเทศของผู้ผ่านการฝึก

อบรมพบว่า	 มีนักธุรกิจได้ขยายการลงทุนออก

ไปในต่างประเทศเป็นจำานวน	 88	 ราย	 คิดเป็น

ร้อยละ	 21	 ของผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น	 ซึ่งถือได้

ว่าประสบความสำาเร็จในระดับที่น่าพอใจ	 และ

โครงการพัฒนานักลงทุนไทยในต่างประเทศ	

TOISC	 ยังมีนักลงทุนไทยจำานวนมากให้ความ 

สนใจเข้าร่วมโครงการ	

	 ในปี	 2560	 นี้	 โครงการพัฒนานักลงทุน

ไทยในต่างประเทศ	 จะดำาเนินการในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ 	 - 	 กันยายน	 2560	 นี้ 	 โดย 

นักลงทุนที่ สนใจสามารถติดตามข่ าวการ 

รับสมัครได้ที่  toi.boi.go.th  หรือสอบถาม 

ไปยังกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 

โทรศัพท์ 0 2553 8111 ต่อ 6177 

สมาชิก  รุ่นที่ 8-9
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	 นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้เข้ารับการอบรม	

พัฒนานักลงทุนไทยในต่างประเทศ	 TOISC	 

รุ่นท่ีผ่านมา	 และกองส่งเสริมการลงทุนไทยใน

ต่างประเทศ	 ยังคงพร้อมดำาเนินการ	 TOISC	 

ปี	 2560	 เพื่อสานต่อความสำาเร็จนักลงทุนไทย 

ในต่างประเทศต่อไป		

	 ผู้เข้าอบรม	 TOISC	 รุ่นที่	 6	 เปิดเผยว่า	 บริษัทซึ่ง

ทำาธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำาหน่ายหมึกพิมพ์และ

อุปกรณ์การพิมพ์	 ได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศเมียนมา 

อินเดีย	 บังกลาเทศ	 โดยเป็นกิจการร่วมทุน	 และจัดตั้ง

ตัวแทนจำาหน่าย	 และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีการ

ลงทุนเพิ่มในประเทศเวียดนาม

 ผู้เข้าอบรม	TOISC	รุ่นท่ี	7	เล่าให้ฟังว่า	บริษัทซ่ึงทำาธุรกิจ

ให้การบริการและการนำาเข้าส่งออกสีอุตสาหกรรม	 รวมทั้ง 

รับเหมาทำาสีอุตสาหกรรมและเคมีก่อสร้าง	 ได้ขยาย

การลงทุนไปยังประเทศกัมพูชา	 และเป้าหมายต่อไป 

คือประเทศเมียนมา	และคาซัคสถาน

	 ผู้เข้าอบรม	 TOISC	 รุ่นท่ี	 7	 แจ้งว่าบริษัทที่ทำา 

อุตสาหกรรมการผลิตโครงสร้างเหล็ก	 ผลิตภัณฑ์ทนแรงดัน 

และภาชนะบรรจุเคมี	 ได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศ 

เมียนมา	โดยเป็นการลงทุนเอง	จัดตั้งโรงงานผลิต

	 ผู้เข้าอบรม	TOISC	รุ่นที่	8	บริษัทผู้ผลิตและจำาหน่าย

สินค้าอาหาร	-	เกษตรแปรรูป	ประเภทแป้ง	เช่น	แป้งข้าวเจ้า	

แป้งข้าวเหนียว	 ได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศกัมพูชา 

ด้วยเหตุผลด้านสิทธิประโยชน์	 GSP	 โดยลงทุนในลักษณะ 

กิจการร่วมทุน	 จัดตั้งโรงงานผลิต	 และเป้าหมายต่อไป

คือประเทศเมียนมา	 อินโดนีเซีย	 เพราะเป็นตลาดใหม่ที่มี

วัตถุดิบและจำานวนประชากรสูง

	 ผู้เข้าอบรม	 TOISC	 รุ่นที่	 11	 ซึ่งเป็น	 CEO	 บริษัท

ที่ดำาเนินธุรกิจการผลิตและการค้าเกษตร-อาหาร	 อาทิ

แปรรูปข้าวและจำาหน่ายข้าวปลอดสาร	 ได้ขยายการลงทุน	

ไปยังประเทศจีน	 ทวีปยุโรป	 โดยเป็นกิจกรรมร่วมทุนและ 

จัดตั้งตัวแทนจำาหน่าย		พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการขยายตลาด 

ไปยังเวียดนาม	 กัมพูชา	 และอินโดนีเซีย	 คาดว่าจะสำาเร็จ

ภายใน	2 - 3	ปี
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	 นับต้ังแต่เปิดประเทศหลังการเลือกตั้งท่ัวไปเมื่อปี	 2553 

ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายขึ้นในประเทศเมียนมา	 มีการ 

ออกกฎหมายและนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ 

ในปี	2555	ทำาให้การลงทุนจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศ 

เมียนมาเป็นจำานวนมาก	 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

อย่างรวดเร็ว

	 ท่านที่มีโอกาสเดินทางไปเยือนนครย่างกุ้งในช่วง	 1 - 2	 ปี 

ที่ผ่านมาจะเห็นถึงความเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน	 ร้านค้า	 ร้าน 

อาหาร	 ห้างสรรพสินค้า	 โรงแรม	 อาคารที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นเป็น 

อย่างมาก	การจราจรซ่ึงติดขัดมากท่ัวนครย่างกุ้ง	โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในช่ัวโมงเร่งด่วน	 ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของชุมชนเมือง 

ซึ่งส่งผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน

เมียนมา	 และยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผล

ต่อทิศทางการค้าการลงทุน	ประเด็นที่น่าจับตามอง	อาทิ

เรื่อง | วิสสุตา ธโนปจัย

a country in transition
Myanmar:

ใจกลางนครย่างกุ้ง

16 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

เอเชีย...น่าลงทุน



ด้านนโยบายและกฎหมาย
กฎระเบียบการลงทุน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในการรองรับการลงทุน

	 ในปี	2559	ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ	

เม่ือรัฐบาลซ่ึงนำาโดย	นางอองซาน	ซูจี	ชนะการเลือกต้ัง

อย่างถล่มถลายและเข้ามาบริหารประเทศอย่างเต็มตัว 

ตามมาด้วยการชะลอการออกใบอนุญาตต่างๆ	 เพื่อ

ทบทวนโครงการลงทุนซึ่งได้รับอนุมัติในระหว่างการ

บริหารงานของรัฐบาลก่อนหน้า	 รวมทั้งการออก

นโยบายด้านเศรษฐกิจ	 12	 ประการซึ่งให้ความสำาคัญ

กับธรรมาภิบาล	 ส่งเสริมให้มีการลงทุนอย่างมีความ

รับผิดชอบต่อสภาวะสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และเน้น

การสร้างงานให้กับประชาชนชาวเมียนมา

	 การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญอีกสิ่งหนึ่งซึ่งนักลงทุน

ควรจับตามองเป็นพิเศษคือ	 การบังคับใช้กฎหมาย

ลงทุนฉบับใหม่	 Myanmar	 Investment	 Law	 2016	

ซึ่งมีผลบังคับใช้กับโครงการลงทุนที่ขออนุมัติตั้งแต่ 

วันที่	 1	 มกราคม	 2560	 มีสาระสำาคัญเปลี่ยนไป

จากกฎหมายการลงทุนฉบับปี	 2555	 อย่างมีนัย

สำาคัญ	 อาทิ	 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิม	

5	 ปี	 สำาหรับทุกโครงการที่ได้อนุมัติ	 เปลี่ยนเป็นการ

พิจารณาตามเขตที่ตั้งโดยให้ยกเว้นได้สูงสุด	 7	 ปี	 การ

ลดขั้นตอนในการขออนุญาตเช่าที่ดินระยะยาวของ

บริษัทต่างชาติ		และการยกเลิกสัดส่วนการจ้างแรงงาน

ฝีมือชาวต่างชาติ	เป็นต้น

	 ที่ผ่านมา	 ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานจะยังคง

เป็นอุปสรรคสำาคัญสำาหรับการลงทุนในเมียนมา

แต่ก็มีแนวโน้มท่ีดีขึ้นแล้ว	 การขาดแคลนพลังงาน

ไฟฟ้าเป็นปัญหาที่ภาครัฐให้ความสำาคัญในการ

แก้ไข	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าไฟฟ้าดับลดลงเป็นอย่างมาก

ในช่วงปีที่ผ่านมา	

	 โครงการลงทุนสร้างเขตอุตสาหกรรมที่มี

โครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการซึ่งได้

มาตรฐานในเมืองสำาคัญต่างๆ	 เพิ่มขึ้นหลาย

โครงการเพ่ือรองรับการลงทุนในอนาคต	 อาทิ	

โครงการ	 Myotha	 Industrial	 Park	 ในมัณฑะเลย์ 

โครงการ	 Kaytumati	 Industrial	 Park	 ในตองอู	

และโครงการ	 Mawlamyine	 Industrial	 Zone	 ใน 

เมาะลำาไย	เป็นต้น

ที่ท�าการ Mandalay Myotha Industrial Park  
ในเมืองมัณฑะเลย์
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	 ในช่วง	 3 - 4	ปีที่ผ่านมา	มีการลงทุนจากต่างชาติเข้าไป

ลงทุนในเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลให้เกิดบรรยากาศ

การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น	 สำาหรับนักลงทุนไทย	 เมียนมา 

ถือเป็นอีกประเทศหน่ึงที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก	

มีศักยภาพและโอกาสในการเข้าไปลงทุนในหลากหลาย

อุตสาหกรรม	อาทิ

โอกาสและศักยภาพด้านการลงทุน

	 ด้านการคมนาคมขนส่งเส้นทางถนนระหว่างเมียวดี - 

กอกะเร็ก	เส้นใหม่ซ่ึงสร้างโดยรัฐบาลไทย	ทำาให้การเดินทาง

และการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและเมียนมาผ่านชายแดน

แม่สอด - เมียวดี	 สะดวกและรวดเร็วขึ้นมาก	 จากเดิมท่ี

เป็นเส้นทางถนนหนึ่งเลนสามารถเดินรถได้เพียงทางเดียว	 

การขนส่งสินค้าจากแม่สอดถึงย่างกุ้งใช้เวลาประมาณ	 2	 วัน 

เม่ือถนนเส้นใหม่เปิดใช้งานแล้วทำาให้การเดินทางจาก 

เมียวดีถึง	Hpa-an	เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยงใช้เวลาเพียง	

3	 ชั่วโมง	 และการขนส่งสินค้าจากแม่สอดถึงย่างกุ้ง 

ใช้ระยะเวลาประมาณ	8	ชั่วโมงเท่านั้น

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
เพ่ือการส่งออก เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 

เช่น อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำาเร็จรูป 
 และโรงงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เส้นทางถนนระหว่างเมียวดี - กอกะเร็ก

	 อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเพื่อการ 

ส่งออก	มีศักยภาพด้านการลงทุน	เช่น	อุตสาหกรรม 

ตัดเย็บเส้ือผ้าสำาเร็จรูป	 และโรงงานประกอบอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการส่งออก	 ซ่ึงใช้แรงงานเป็นหลัก 

ปัจจุบันรัฐบาลเมียนมาได้กำาหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำา 

อยู่ที่	 3,600	 จ๊าดต่อวัน	 หรือประมาณ	 100	 บาท	 

ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการท่ัวไป 

(GSP)	จากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา	พื้นที่ที่มี 

ศักยภาพ	 ได้แก่	 เขตย่างกุ้งและพื้นท่ีใกล้เคียง 

รวมทั้งเขต	Bago	ตะวันตก	 เนื่องจากมีแรงงานมาก 

และตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือหลักสำาหรับการส่งออก 

อย่างไรก็ดี	พบว่าในเมืองใหญ่บริเวณใกล้ชายแดนไทย 

อาทิ	 Hpa-an	 ในรัฐกะเหรี่ยงและ	 Mawlamyine 

ในรัฐมอญ	 เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

เนื่องจากส่วนมากเข้ามาทำางานในประเทศไทย
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	 อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภค

บริโภคเพ่ือการจำาหน่ายในประเทศ	 สินค้า

อุปโภคบริโภคส่วนมากไม่สามารถผลิตในประเทศ	

ส่วนมากนำาเข้าจากต่างประเทศ	 ส่งผลให้มีราคาแพง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป	 

นักลงทุนชาวเมียนมามีเงินทุนแต่ขาดเทคโนโลยี

ด้านการผลิต	 มีความต้องการการลงทุนจาก 

ต่างชาติเพื่อผลิตสินค้าขายให้กับตลาดในประเทศ

เพื่อทดแทนการนำาเข้า	 ปัจจุบันสินค้าอุปโภค

บริโภคของไทยมีจำาหน่ายอยู่แล้วในตลาดเมียนมา	

ส่วนมากเป็นการนำาเข้าผ่านทางชายแดน	 ตรา 

สินค้าไทยเป็นท่ีรู้จักและได้รับความนิยมค่อนข้างมาก

เนื่องจากถือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี	

	 อุตสาหกรรมการผลิต วัสดุก่อสร้ าง เพื่ อ

จำาหน่ายในประเทศ	 การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

รวดเร็ว	 ส่งผลให้เมียนมามีความต้องการใช้วัสดุ

ก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น	 สินค้าวัสดุก่อสร้างส่วนมาก 

นำาเข้ามาจากต่างประเทศ	 เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้

ในประเทศ	

	 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการโรงแรม	ท่ีผ่านมา 

การท่องเท่ียวของเมียนมาเติบโตข้ึนมาก	 แต่กลับประสบ

ปัญหาการขาดแคลนห้องพักท่ีมีคุณภาพ	 ส่งผลให้ 

ห้องพักในเมียนมามีราคาสูง	ในช่วงหลังเร่ิมมีการลงทุน

โดยนักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติได้สร้าง

โรงแรมหลายโครงการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมือง

สำาคัญและเมืองท่องเที่ยว	 แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ	 โรงแรมของนักลงทุนท้องถิ่นส่วนมากยังขาด

การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน		

	 อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูป

การเกษตรเพื่อการส่งออกและเพื่อการจำาหน่าย

ในประเทศ	 เมียนมามีพื้นที่เพาะปลูกมากและ

มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดหลาย

พื้นที่ทั่วประเทศ	 อาทิ	 ข้าว	 ถั่ว	 ยางพารา	 ฯลฯ	 

มีทรัพยากรสัตว์น้ำาที่อุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำาจืดและ

น้ำาเค็ม	 แต่ประสบปัญหาผลผลิตต่ำาและไม่ได้

คุณภาพ	ขาดเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว	ทำาให้ผลิตผล

ทางการเกษตรกว่าครึ่งเน่าเสีย	 ขาดเทคโนโลยี 

ในการแปรรูปและเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อ

เพิ่มมูลค่า	 มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี	

ปุ๋ย	และเครื่องจักรทางการเกษตร
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	 หลายท่านคงเคยมีโอกาสได้เข้าไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ ศึกษา

วิถีชีวิตของชาว สปป.ลาว รวมท้ังศึกษาเส้นทางการเดินทางเชื่อมต่อกับ

ประเทศไทยซึ่งมีหลายต่อหลายจุด อย่างที่ทราบกันว่า สปป.ลาว กับไทย

มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่อง การค้าระหว่างสองประเทศ เป็นไปด้วย

ความคึกคักจากตัวเลขการนำาเข้าและส่งออกในแต่ละด่านชายแดน มีตัวเลขที่

เติบโตตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยด่านชายแดนที่ เชื่อมต่อกับประเทศไทย

ด้วยสะพาน มีอยู่ 6 แห่งคือ

แห่งที่ 1	 อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์

แห่งที่ 2	 อำาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต

แห่งที่ 3 อำาเภอเมือง จังหวัดนครพนม - เมืองท่าแขก แขวงคำาม่วน

แห่งที่ 4 อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย - เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว

แห่งที่ 5 อำาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ - เมืองปากซัน แขวงบอลิคำาไซ

แห่งที่ 6 อำาเภอนาตาล จงัหวดัอบุลราชธานี - เมอืงละคอนเพง็ แขวงสาละวนั

เรื่อง | สมภพ   ไขโพธิ์

แสวงหาการลงทุนใน สปป.ลาว
นครหลวงเวียงจันทน์  หลวงพระบาง สะหวันนะเขต และจ�าปาสัก
แสวงหาการลงทุนใน สปป.ลาวแสวงหาการลงทุนใน สปป.ลาว
ลุย 4 แขวง
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	 ซึ่ ง ส ะพาน ในแต่ ล ะแห่ งมี ค ว ามสวยงาม

เป็นแหล่งท่องเท่ียวด้วย อีกท้ังการเดินทางท่ีสะดวกข้ึน

ในแต่ละด่านชายแดน ทำาให้การค้าในอำาเภอ หรือ

จังหวัดที่อยู่ติดชายแดน หรือข้างเคียง ได้รับผลดี

จากการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้าอุปโภค

บริโภคในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จากพี่น้องชาว

สปป.ลาว เพราะสินค้าไทยได้รับความนิยม และความ

เช่ือถือจาก สปป.ลาว และการเข้ามาหรือข้ามมา

เพ่ือจับจ่ายใช้สอยในไทย ในมุมมองของคนลาวนั้น

เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าการซื้อสินค้าไทยใน

สปป.ลาว เพราะหากซื้อสินค้าประเภทหรือชนิด

เดียวกันแล้ว ที่ไทยสามารถซื้อได้ในราคาปกติ หรือ

ราคาส่ง แต่หากซื้อใน สปป.ลาว สินค้านั้นจะมี

ราคาสูงขึ้น อาทิ น้ำาอัดลม หรือน้ำาชาเขียวบรรจุขวด

ราคาไทย 20 บาท ราคาใน สปป.ลาว 25 บาท

จากช่องทางและโอกาสดังกล่าว ทำาให้นักลงทุนไทย

มองเห็นว่าเป็นโอกาส ที่จะทำาการค้าการลงทุน กับ

สปป.ลาว แต่ก่อนอื่นเราคงต้องมาทำาความเข้าใจ

ในลักษณะทั่วไป ทั้งภูมิประเทศ การใช้ชีวิตของคน

สปป.ลาว ให้เข้าใจจริงๆ ก่อนที่จะเข้าไปลงทุน เพราะ

สปป.ลาว เอง ก็มีต่างชาติเข้ามาลงทุนอยู่เป็นจำานวนมาก

โดยต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว มากที่สุด

ก็คงหนีไม่พ้น จีน ไทย เวียดนาม เกาหลีใต้ และ

ญี่ปุ่น ตามลำาดับ ซึ่งการเข้ามาลงทุนของกลุ่มทุน หรือ

นักลงทุนในแต่ละประเทศมีลักษณะแตกต่างกันไป

ตามพื้นที่ ตามอุตสาหกรรม

	 ในช่วงปีที่ผ่านมา

ผู้เขียนได้มีโอกาสเยือน

สปป.ลาว อยู่บ่อยครั้ง

จากการสำารวจพื้นที่จาก

เหนือสุด จรดใต้สุด ของ

สปป.ลาว ผู้เขียนขอแนะนำา

แข ว ง ท่ี มี ก า ร ค้ า ก า ร ล ง ทุ น

รวมทั้งมีโอกาสในการเข้าไปลงทุน

เช่น นครหลวงเวียงจันทน์ หลวงพระ บาง

สะหวันนะเขต และจำาปาสัก โดยทั้ง 4 แขวง

เป็นแขวง ท่ีมี การขยายต่อทางด้ านการค้ า

การลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีอุตสาหกรรมเด่น

ท่ีแตกต่ างกันไป เรามาทำ าความเข้ า ใจ กัน

ทีละแขวง ดังนี้
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นครหลวงเวียงจันทน์

	 นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของ

สปป.ลาว โดยนครหลวงเวียงจันทน์ประกอบไปด้วย

เมืองบริวารทั้งหมด 9 เมือง คือ จันทบุรี ศรีโคตรบอง

ไชยเชษฐา ศรีสัตตนาค นาทรายทอง ชัยธานี

หาดทรายฟอง สังข์ทอง และใหม่ปากง่ึม โดย

นครหลวงเวียงจันทน์ มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 2

ของ สปป.ลาว มีประชากรทั้งสิ้น 820,940 คน

มีเนื้อที่ 3,920 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่น

ประชากร 209 คน ต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจาก

ท่องเที่ยวลาว Laos Travelling)

	 ความน่าสนใจของนครหลวงเวียงจันทน์คือ

การเป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจหลักของประเทศ ประชากรที่มีอยู่

เป็นจำานวนมากเป็นอันดับต้นๆ ของ สปป.ลาวและ

มีจุดเชื่อมต่อกับประเทศไทยคือ สะพานมิตรภาพ

ไทย - ลาว แห่งที่ 1 เป็นจุดผ่านแดนหลักที่ใช้ในการ

เข้ามาซื้อสินค้ายังฝั่งไทย พร้อมทั้งมีสนามบิน

นานาชาติ (วัดไต) เป็นสนามบินหลักของประเทศ

มีเท่ียวบินระหว่าง ไทย - ลาว อยู่หลายเที่ยวบิน ทำาให้

การเดินทางสะดวก พร้อมทั้งประชากรส่วนใหญ่ของ

สปป.ลาว มีความนิยมในสื่อโทรทัศน์ของไทย ทำาให้

ได้รับอิทธิพลต่อการอุปโภค บริโภคสินค้าไทย

เป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วพื้นที่ของนครหลวง

เวียงจันทน์ยังมีความพร้อมในการลงทุน โดยมีเขต

เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะในนครหลวง

เวียงจันทน์ สปป.ลาว (Special Economic Zone:

SEZ) ถึง 5 แห่ง ประกอบด้วย

1. Vientiane Industrial and Trade 

Area พัฒนาโดยรัฐบาล สปป.ลาว ร่วมกับ

ไต้หวัน

2. Saysetha Development Zone 

พัฒนาโดยรัฐบาล สปป.ลาว ร่วมกับ จีน

3. Thatluang Lake Specific Economic

 Zone พัฒนาโดยจีน ทั้งหมด

4. Longthanh - Vientiane Specific 

Economic Zone พัฒนาโดยเวียดนาม ทั้งหมด

5. Dongphosy Specific Economic 

Zone พัฒนาโดยมาเลเซีย ทั้งหมด
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แสดงเส้นทางจาก Vientiane Industrial and Trade Area ไปยังตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ และชายแดนประเทศไทย

	 ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความน่าสนใจ

โดดเด่น เห็นจะเป็น Vientiane Industrial and

Trade Area ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ KM 22, Vientiane

Capital Special Economic & Trade Park

Noonthong Village, Saithany District, Vientiane

Capital, PDR เพราะมีพื้นที่ไม่ไกลจากด่าน

ชายแดนมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 เท่าใดนัก

และยังเป็นพื้นที่ที่ มีกลุ่มทุนจากไทยไปสร้าง

โรงงานแล้วบางส่วน หากคำานึงถึงพื้นที่แล้ว

จะเห็นได้ ว่าอยู่ เส้นนอกเมืองมีทางเชื่อมโยง

ไปยังทางหลวงหลักได้สะดวก และในอนาคต

ท่ีตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษยังอยู่ใกล้กับสถานี

รถไฟฟ้าความเร็วสูงอีกด้วย

	 นอกจากพ้ืนท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ยังมี

พื้นที่เอกชนอื่นๆ ที่น่าสนใจในการเข้ามาตั้งโรงงาน

อีกหลายพื้นท่ี โดยนักธุรกิจ สปป.ลาว เองมี

ความสนใจในการร่วมทุนกับนักลงทุนชาวไทยเป็น

อย่างมาก ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต สินค้าเกษตร

เกษตรแปรรูป การเล้ียงสัตว์บกและสัตว์น้ำา	 เน้น

การจำาหน่ายภายใน สปป.ลาว ให้เพียงพอต่อความ

ต้องการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ที่อยู่ใกล้แนวแม่น้ำาโขง (แม่น้ำาของ ในภาษาลาว)

ซึ่งคนลาวมีพ้ืนท่ี แต่ต้องการเทคโนโลยีท่ีจะนำามา

ใช้ในการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อลด

การนำาเข้าพืชผักทางการเกษตรจากต่างประเทศ

รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

VITA Park Located in Vientiane Capital

23Investment Promotion Journal |

เอเชีย...น่าลงทุน



แขวงหลวงพระบาง

นครหลวงเวียงจันทน์ มีความเจริญ 
ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเน่ือง 

 ทำาให้ธุรกิจร้านอาหาร 
โรงแรมที่พัก ห้างสรรพสินค้า 
รวมถึงธุรกิจด้านการก่อสร้าง

มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี 	 หลวงพระบางถือเป็นแขวงเอกที่มีความ

สำาคัญทางยุทธศาสตร์ที่ สุดแขวงหนึ่ งของ

ประเทศ เพราะเป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทาง

ไปยังแขวงอื่นๆ ในภาคเหนือ จะต้องผ่าน

เมืองหลวงพระบางแทบท้ังส้ิน โดยหลวงพระบาง

ประกอบไปด้วยเมืองบริวารทั้งหมด 12 เมือง

คือ หลวงพระบาง จอมเพชร เชียงเงิน นาน

ปากอู น้ำาบาก งอย ปากแซง โพนไซ เวียงคำา	

พูคูน และโพนทอง

	 แขวงหลวงพระบางมีประชากรมากเป็น

อันดับที่ 4 โดยมีประชากรทั้งสิ้น 431,889 คน

มีเนื้อที่ 16,875 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่น

ประชากร 26 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล

จากท่องเที่ยวลาว Laos Travelling) จากการ

สำารวจที่ผ่านมาของผู้เขียน ต้องยอมรับเลยว่า

หลงรักเมืองหลวงพระบางเป็นอย่างมาก

ด้วยการท่ีเมืองหลวงพระบางเป็นมรดกโลก

ตามที่องค์การยูเนสโกประกาศ โดยอาคาร

บ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลในหลวงพระบาง

ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าอุดมไปด้วยเรื่องราว

ทางประวัติศาสตร์อันลุ่มลึก ทุกซอกทุกมุม

ของเมืองมีบ้าน วัด วัง และสถาปัตยกรรม

ที่น่าหลงใหล ประเพณี ความเชื่อ และความ

ผู กพัน ในพระศาสนาของคนเมืองนี้ ท่ี ยั ง

มีชีวิตชีวาไม่สูญหายเปลี่ยนแปลงไปตาม

กาลเวลา

	 โดยต้องยอมรับว่านครหลวงเวียงจันทน์ มี

ความเจริญในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้ธุรกิจ

ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ห้างสรรพสินค้า รวมถึง

ธุรกิจด้านการก่อสร้าง สินค้าเพื่อการก่อสร้าง และ

สินค้าด้านพลังงาน - น้ำามันเชื้อเพลิง เป็นที่ต้องการ

อย่างสูง และมีอัตราเพ่ิมข้ึนทุกปี จึงเป็นโอกาสอย่างสูง

ในการเข้าไปลงทุนขยายกิจการของผู้ประกอบการที่

มีฐานลูกค้าใน สปป.ลาว และเป็นโอกาสอันดีในการ

บุกตลาดสำาหรับสินค้า และบริการที่มีไลฟ์สไตล์

และได้รับความนิยมในไทยไปยัง สปป.ลาว โดยเน้น

ตลาดกลุ่มชนชั้นกลางขึ้นไป หากสินค้าและบริการ

ของผู้ประกอบการไทยสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด

ในนครหลวงเวียงจันทน์ได้แล้ว ก็ไม่ยากในการขยาย

ไปยังแขวงอื่นๆ
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	 ใครที่ได้มาเยือนหลวงพระบาง ล้วนประทับใจกับ

ความเป็นจริงเหล่านี้ จากการกำาหนดพื้นที่ของเมือง

มรดกโลก ทำาให้การสร้างบ้านหรือร้านค้า หรือบริการ

ต่างๆ ต้องคงเอกลักษณ์ให้สอดคล้องกับอาคาร

หรือสถาปัตยกรรมเดิมของหลวงพระบาง เนื่องด้วย

หลวงพระบางไม่มีเขตแดนติดกับไทย แต่มีสนามบิน

หลวงพระบางเป็นสนามบินนานาชาติอีกแห่งของ

ประเทศ มีเที่ยวบินระหว่างไทย - ลาว อยู่หลายเที่ยวบิน

ทำาให้การเดินทางสะดวกและการเดินทางจากทาง

ภาคเหนือของไทย จังหวัดน่าน ไปยังหลวงพระบางซึ่ง

การเดินทางในเส้นดังกล่าวจะเปิดใช้ในอีกไม่นาน ทำาให้

ประหยัดเวลาในการเดินทางได้อีกเท่าตัว

	 ทำาให้เมืองเล็กๆ แห่งนี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยว

อย่างเต็มตัว มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และ

การบริการเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม รีสอร์ท

ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับ

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ส่งผลให้ที่ดินในเขตตัวเมือง

มีราคาสูงขึ้น ทุกวันนี้ที่ดินในหลวงพระบาง หากอยู่

ในย่านทำาเลธุรกิจ หรือติดริมแม่น้ำา	 ขนาดเนื้อที่

ประมาณ 100 ตารางวา ราคาซื้อ - ขายประมาณ

10 - 15 ล้านบาท และอาจสูงถึง 40 - 50 ล้านบาท

หากมีสิ่ งปลูกสร้างถาวรเรียบร้อยแล้ว ด้วย

กฎระเบียบของทางการ ท่ี ห้ามชาวต่างชาติ

ถือครองหรือเป็นเจ้าของในท่ีดิน การเช่าจึงเป็น

ทางออกเดียวสำาหรับนักลงทุนจากนานาชาติ

(ยกเว้นกรณีท่ีมีมูลค่าการลงทุนต้ังแต่ 17 ล้านบาท

ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อที่ดินเป็นของตัวเอง)

ซึ่งค่าเช่าในย่านธุรกิจสำาคัญๆ ใจกลางเมือง เช่น

บริเวณถนนสีสว่างวงศ์ หรือบริเวณริมแม่น้ำาโขง

และริมแม่น้ำาคาน จะอยู่ท่ีราว 30,000 - 80,000 บาท

ต่อเดือน วิธีการชำาระเงินค่าเช่าจะคิดจากจำานวนปี

ที่ต้องการเช่า หากต้องการเช่าในระยะเวลา 10 ปี

การชำาระอาจจะแบ่งเป็น 2 งวดๆ ละ 5 ปี หรือ

ชำาระทั้งหมดซึ่งจะไม่มีการเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน
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	 แน่นอนว่าการไหลเข้าของการลงทุน

จากต่างประเทศ ทำาให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวเมืองแบบเดิมๆ ต้องเปล่ียนแปลง

ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยปัจจัย

เรื่องราคาที่ดิน - ค่าเช่าข้างต้น ผนวกกับ

การที่หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก

ซึ่งมีกฏระเบียบ และกฏเกณฑ์ที่เคร่งครัด

ทำาให้การเปลี่ยนแปลงของเมืองเป็นไป

อย่างช้าๆ ไม่น่ากังวลเกี่ยวกับการลงทุน

โดยนักลงทุนชาวไทยรายใหญ่ก็ได้มีการ

ลงทุน โรงแรมขนาดใหญ่ในหลวงพระบาง

ซึ่งอยู่นอกพื้นที่เขตมรดกโลก

บ้านเรือนที่สร้างขึ้นใหม่ยังคงอนุรักษ์แบบดั้งเดิมสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง

พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ภาพมุมสูงมองมายังเมืองหลวงพระบาง

	 หากจะพูดถึงโอกาสของนักลงทุนไทย คงต้องบอกว่า

ธุรกิจบริการครบวงจร เป็นส่ิงท่ีหลวงพระบางยังขาด

กล่าวคือการจัดบริการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ใน

หลวงพระบางยั งน้อยอยู่ ส่ วนใหญ่นักท่อง เที่ ยว

เป็นแบบเดินทางเองเป็นส่วนใหญ่ การเช่ือมโยงกิจการท่ีมี

ในแต่ละท่ีเพ่ือให้เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียว พื้นที่ของ

หลวงพระบางมีโอกาสเป็นไปได้ยาก รวมท้ังอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กท่ีจะนำามาสนับสนุน กิจการหรือธุรกิจบริการ

ต่างๆ ยังมีน้อย ส่วนใหญ่เน้นการนำาเข้า เช่น การทำา

น้ำ าดื่มบรรจุขวด ผลิตภัณฑ์ ท่ี ใช้ ในห้องพักโรงแรม

รีสอร์ท เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเมือง

หลวงพระบางยังคงมีข้อจำากัดอยู่มาก

เอเชีย...น่าลงทุน
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แขวงสะหวันนะเขตประกอบไปด้วยเมืองบริวาร

ท้ังหมด 15 เมือง คือ ไกสอนพมวิหาน อุทุมพร

อาดสะพังทอง พีน เซโปน นอง ท่าปางทอง สองคอน

จำาพอน ชนบุรี ไชยบุรี วีรบุรี อาดสะพอน ไชยภูทอง

และพลาญไชย

	 โดยแขวงสะหวันนะเขตมีประชากรมากเป็น

อันดับท่ี 1 ของประเทศ มีประชากรท้ังส้ิน 969,697 คน

มีเนื้อที่ 21,774 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่น

ประชากร 45 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจาก

ท่องเที่ยวลาว Laos Travelling) แขวงสะหวันนะเขต

มีความน่าสนใจจากการที่อยู่ติดกับประเทศไทย และ

ตอนกลางของประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นพื้นที่มี

แรงงานมากเป็นลำาดับต้นๆ ทำาให้ปัญหาในการ

ขาดแคลนคนงานมีค่อนข้างน้อย

	 อุตสาหกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ ยังคงเป็น

อุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งเครื่องมือทาง

การเกษตร เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของสะหวันนะเขต

ยังเป็นพื้นที่เกษตรตามฤดูกาล รวมทั้งอุตสาหกรรม

ขนส่ง เพราะสะหวันนะเขตสามารถเชื่อมโยงจากไทย

ถึงเวียดนามได้ ความได้เปรียบของพื้นที่ที่สามารถ

เลือกจัดส่งไปยังท่าเรือขนาดใหญ่ของไทย หรือ

ท่าเรือดานังของเวียดนาม โดยแขวงสะหวันนะเขต

มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone:

SEZ) 1 แห่ง คือ Savan - Seno Special Economic

Zone พัฒนาโดยรัฐบาล สปป.ลาว บริหารงาน

โดยมาเลเซีย ซึ่งเขตเศรษฐกิจสะหวัน - เซโนกำาลัง

เร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในจุดต่างๆ เพื่อรองรับ

นักธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศที่มีทีท่าว่าจะ

เข้ามาลงทุนมากขึ้น

	 จนถึงปัจจุบันนี้มีมากกว่า 10 บริษัท ได้เปิด

ดำาเนินกิจการต่างๆ เช่น บริษัท นิคอน ลาว (NIKON

LAO) ซึ่งเป็นบริษัทประกอบกล้องถ่ายภาพ บริษัท

โกโย (KOYO) เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนกล้องถ่ายภาพ

บริษัท โตโยต้าบูโซกุ (TOYOTA Bushoku) เป็นบริษัท

ประกอบชิ้นส่วนยานพาหนะ บริษัท เอสชิเลอ

(Essilor) เป็นบริษัทผลิตเลนส์แว่นตา บริษัท แอโร่เวิร์ค

ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน บริษัท Pasifica Streams

Develoment และบริษัท อาเดอลัง กำาลังอยู่ระหว่าง

การก่อสร้างศูนย์หัตกรรมถักผมเทียม การผลิตเหล่านี้

เป็นกำาลังสำาคัญของอุตสาหกรรมแปรรูปท่ีทันสมัย

ใน สปป.ลาว โดยพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจสะหวัน -

เซโน มีการพัฒนาในทุกเฟส เพื่อรองรับการลงทุน

ในอนาคต

แขวงสะหวันนะเขต

Savan - Seno Special Economic Zone

การเชื่อมโยง 
เส้นทางจาก
เขตเศรษฐกิจ
สะหวัน-เซโน 
ไปยังภูมิภาค
โดยรอบ
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	 แขวงจำาปาสักประกอบไปด้วยเมืองบริวารทั้งหมด

10 เมือง คือ ปากเซ ชนะสมบูรณ์ บาเจียงเจริญสุข

ปากช่อง ปทุมพร โพนทอง จำาปาศักดิ์ สุขุมา

มูลปาโมกข์ และโขง โดยแขวงจำาปาสัก มีประชากร

มากเป็นอันดับที่ 3 มีประชากรทั้งสิ้น 694,023 คน

มีเนื้อที่ 15,415 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่น

ประชากร 45 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากท่องเท่ียว

ลาว Laos Travelling)

	 แขวงจำาปาสัก มีการเชื่อมโยงร่วมมือกับจังหวัด

อุบลราชธานี ในการทำาสัญญาซื้อขายผลผลิตทางการ

เกษตรในแขวงจำาปาสัก มีการลงทุนในภาคการเกษตร

และกสิกรรมเป็นสำาคัญ รองลงมาเป็นภาคบริการด้าน

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยนักลงทุน

หลักเป็นนักลงทุนจากไทย เวียดนาม เกาหลีใต้ จีน

มาเลเซีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่นตามลำาดับ

	 สำาหรับโอกาสการลงทุนในแขวงจำาปาสักนั้น

การเกษตรและการเพาะปลูก หรือธุรกิจบริการ การทำา

Contract Farming กับเกษตรกรรายย่อยในแขวง เพื่อ

รับซื้อสินค้าเกษตรนำากลับเข้าไปจำาหน่ายในประเทศ

ไทย หรือเข้ามาจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อ

จำาหน่ายภายใน สปป.ลาว และธุรกิจด้านบริการ เช่น

โรงแรม ที่พัก นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริม

การลงทุนในอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ

	 เมื่อปี 2558 มีการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรม

Pakse - Japan SME Industrial Park ขึ้น เป็นความ

ร่วมมือกับนักลงทุนผู้พัฒนาสัญชาติญี่ปุ่นและนักลงทุน

สัญชาติ สปป.ลาว (Dao Heuang Group) เพื่อส่งเสริม

การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการลงทุน

จากรัฐบาล สปป.ลาว และมีการจัดแบ่งเขตภายใน

แขวงจำาปาสักออกเป็น 4 เขตกสิกรรม (Agricultural

Zone) ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่จะสนับสนุนการทำาการเกษตร

ที่แตกต่างกันออกไป และนักลงทุนจะต้องเข้ามา

ลงทุนในพื้นที่ที่ตรงกับสาขาธุรกิจที่ต้องการลงทุน

ได้แก่

เขตพื้นที่เมืองปากช่อง (Paksong District)

เป็นพื้นที่ สนับสนุนการเกษตรเพาะปลูกกาแฟ

พืชผักปลอดสารพิษ/ออร์แกนิก ชา และผลไม้ต่างๆ

เขตพื้นที่ราบสูงโบโลเวน (Boloven Plateau)

เป็นพื้นที่สนับสนุนการเกษตร เพาะปลูกยางพารา

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ และผลไม้ต่างๆ

เขตพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำาโขง (Valleys among the 

Mekong River) เป็นพื้นที่สนับสนุนการเกษตร เพาะ

ปลูกข้าว การทำาประมงน้ำาจืด และการเลี้ยงหนอนไหม

เขตพ้ืนท่ีตะวันตกติดกับชายแดนไทย (Western

Zone) เป็นพ้ืนท่ีสนับสนุนการเกษตร เพาะปลูก

มันสำาปะหลัง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ พืชเพื่อใช้

เลี้ยงสัตว์ และพืชที่ใช้ผลิตพลังงานทดแทน

	 จากลักษณะพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นท่ีราบสูง มีอากาศเย็น

เหมาะแก่การเกษตร จึงทำาให้แขวงจำาปาสักมีโอกาส

ในการทำาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการเกษตรเป็นท่ีสุด

และการขนส่งผลผลิตไปยังประเทศไทยสามารถทำาได้

โดยสะดวก

แขวงจำาปาสัก
เมื่อปี 2558 มีการจัดตั้ง 

เขตอุตสาหกรรม  
Pakse - Japan SME Industrial Park  

ขึ้นที่ แขวงจำาปาสัก 
เป็นความร่วมมือกับนักลงทุนญี่ปุ่น

และ สปป.ลาว
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จากที่กล่าวมาทั้งหมดทั้ง 4 แขวง
หากผู้ลงทุนเลือกลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้สิทธิประโยชน์ เช่น

 	 นโยบายพิเศษด้านภาษีอากร	 คณะ

บริหารหรือสภาบริหารเศรษฐกิจเขต

เศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ	

เป็นผู ้พิจารณาการยกเว้นหรือลดหย่อน

อตัราภาษอีากรประเภทต่างๆ	 ให้แก่ผูล้งทุน	

โดยพิจารณาตามแต่ละกิจการ	 ขนาดของ 

การลงทุน	 แต ่สูงสุดไม ่ให ้ เกินอัตราที่

กฎหมายว่าด้วยภาษีและกฎหมายว่าด้วย

ส่วยสาอากรก�าหนดไว้

 	 ได ้รับการยกเว ้นภาษีอากรน�าเข ้า

น�้ามันเชื้อเพลิงในระยะการก่อสร้าง	 โดย

ให้กับผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขต

เศรษฐกิจเฉพาะที่ตั้งอยู ่ในถิ่นทุรกันดาร	

(ไม่ใช่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจ

เฉพาะทั่วไป)	 และให้จัดท�าแผนน�าเข้า

ประจ�าปีโดยคณะผู้บริหารเขตฯ	 จะเป็น 

ผู้พิจารณา

 	 การน�าเข้าวัตถุดิบภายใน	 สปป.ลาว 

เพื่อน�าไปใช ้ในกิจการต ่างๆ	 ของเขต

เศรษฐกิจพิเศษและ	 เขตเศรษฐกิจเฉพาะ

ให้ถือว่าเป็นการส่งออกสินค้าและจะได้รับ

นโยบายด้านภาษีอากรตามกฎหมาย

 	 ได้รับนโยบายส่งเสริมด้วยสิทธิ์ใช้ท่ีดิน	

และกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตาม

มาตรา	58	ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การลงทุน	 โดยสามารถสัมปทานที่ดินจาก

รัฐบาลได้นานถึง	99	ปี

 	 ได ้ รับสิทธิ์ ในการอยู ่ อาศัยใน 

ดินแดน	สปป.ลาว	พร้อมทั้งครอบครัว

ตามระยะเวลาของสัญญาการลงทุน

พัฒนา

 	 ได้รับสิทธิ์ในการว่าจ้างแรงงาน

ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในมาตรา	 66	 ของ

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

 	 ได้รับการยกย่องในรูปแบบต่างๆ	

อย่างเหมาะสมกับผลงานของผู้พัฒนา

และผู้ลงทุน

 	 มีความเสมอภาคทางการตลาด 

ส� า ห รั บ นั ก ล ง ทุ น ต ่ า ง ช า ติ แ ล ะ 

นักลงทุนภายใน

 	 ได ้รับการอ�านวยความสะดวก

ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน

และอื่น	ๆ

  ได้รบัสทิธ์ิการเป็นพลเมืองกติติมศกัด์ิ 

ตามระเบียบการของ	สปป.ลาว

 	 ได้รับสิทธิ์พิเศษทางภาษีศุลกากร

และได้รับ	GSP	

 	 สามารถเช่าที่ดินได้นานถึง	 70	 ปี	

และต่อสัญญาได้อีก

 	 ไม ่มีข ้อจ�ากัดการแลกเปลี่ยน 

เงินตราและการโอนเงิน	

 	 ยกเว ้นภาษีน� า เข ้ าและภาษี

มูลค่าเพ่ิมส�าหรับวัสดุการก่อสร้าง	

เครื่องจักรการผลิต	 และวัตถุดิบ 

การผลิตเพื่อการส่งออก

 	 การรักษาความปลอดภัย	 24	

ช่ัวโมง	 การขจัดขยะมูลฝอย	 และ

การจัดหาคณะแรงงาน	 รวมทั้งการ

ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชี

 	 ยก เว ้ นภาษี น านถึ ง 	 9 	 ป ี	 

(Trigger	period	+	3	ปี	+	Priority	

period)	 หลังจากนั้นมี	 Corporate	

Tax	ร้อยละ	20

 	 การให ้บริการ	 One	 Stop	 

Service	 ซึ่งนักลงทุนจะได้รับการ 

บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

(Administration	 of	 Special	 

Economic	 Zone:	 ASEZ)	 อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 เช่น

การจดทะเบียนการลงทุน	 พิธีการ

ศลุกากร	และการจดัการด้านแรงงาน

 	 ระบบสาธารณูปโภค	 เช่น	 ไฟฟ้า	

ประปา	 ท่าสินค้า	 โทรคมนาคมและ

อินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	
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	 เวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศในภูมิภาค

อาเซียนที่นักลงทุนไทยให้ความสนใจเข้าไป

ลงทุนอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากมีการเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่ โดดเด่นเป็นอันดับต้นๆ

ของโลก	 มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์	

มีแรงงานภาคอุตสาหกรรมจำานวนมาก	

ทำาให้ต้นทุนในการประกอบธุรกิจในเวียดนาม

สามารถแข่งขันได้แม้กับประเทศจีนและมี

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่ดึงดูดนักลงทุน

จากต่างประเทศ

	 นักลงทุนไทยส่วนใหญ่ เข้าไปลงทุน 

ในแถบจังหวัดภาคใต้ของเวียดนาม	 ได้แก่	

นครโฮจิมินห์	 จังหวัดด่องไน	จังหวัดลองอาน 

จังหวัดบินห์เยือง	 เป็นต้น	 เนื่องจากเป็น

จังหวัดใหญ่ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้าง

พื้นฐานรองรับการผลิตเพื่อการส่งออก	 แต่

ปัจจุบันจังหวัดดังกล่าวเริ่มขาดแคลนทั้ง

พื้นท่ีในการตั้งโครงการลงทุนและแรงงาน	

เนื่องจากมีโครงการลงทุนจากต่างประเทศ

เข้าไปลงทุนจำานวนมาก	 ดังนั้นผู้ประกอบการ

ไทยจึงควรมองหาพื้นที่	 ที่มีศักยภาพด้านการ 

ลงทุนแห่งใหม่	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน	 โดยบีโอไอเล็งเห็นว่านคร 

เกิ่นเทอเป็นเมืองทางภาคใต้ของเวียดนาม 

ที่มีศักยภาพสูง	

  

เรื่อง | ฐิติกา   บุญเจริญ

เมืองอุตสาหกรรมเกษตร
แห่งเวียดนาม

นครเกิ่นเทอ
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	 นครเกิ่นเทอเป็นนครใหญ่อันดับสี่ของประเทศ

เวียดนามต้ังอยู่ทางภาคใต้	 ห่างจากนครโฮจิมินห์

ไปทางใต้ประมาณ	 169	 กิโลเมตร	 มีพื้นที่	 1,400	

ตารางกิโลเมตร	 จำานวนประชากร	 1.3	 ล้านคน

โดยเป็นวัยแรงงานกว่าร้อยละ	 64	 และเป็นเมือง

ใหญ่ท่ีสุดในบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น้ำาโขง

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำาคัญ

ของประเทศ	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)

ของเมืองเกิ่นเทอในปี	 2558	 มีอัตราเติบโตร้อยละ 

12.28	 โดยมาจากภาคบริการกว่าร้อยละ	 58	 

รองลงมาได้แก่	 ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง

ร้อยละ	35	และภาคเกษตรกรรม	ป่าไม้และประมง 

ร้อยละ	 7	 นครเกิ่นเทอตั้งเป้าหมายที่จะปฎิรูป 

เศรษฐกิจของเมืองจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม 

ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

 นครเกิ่นเทอเป็นแหล่งเกษตรกรรมสำ�คัญ อ�ทิ

	 •	 ข้าว	มีพื้นที่การเพาะปลูกมากกว่า	230,000	

เฮกตาร์	มีผลผลิตมากกว่า	1	ล้านตันต่อปี

	 •	 การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาและการประมง	 มี

พื้นที่ประมาณ	 14,000	 เฮกตาร์	 ได้ผลผลิตกว่า	

200,000	 ตันต่อปี	 ส่วนใหญ่เป็นปลาท่ีเรารู้จักกัน 

ในชื่อแพนกาเซียสดอร์รี่มีผลผลิต	160,000	ตันต่อปี	

	 •	 ผักและผลไม้	 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด	

27,000	เฮกตาร์	ผลผลิตส่วนใหญ่ได้แก่	ส้ม	แตงโม	

แตงกวา	และมะเขือเทศ	

ภาคการเกษตรที่ส�าคัญของนครเกิ่นเทอ
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	 นอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม	 นครเกิ่นเทอยังม ี

ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม	 ได้แก่	 อาหารแปรรูป	

การประมง	 ยาเวชภัณฑ์	 เครื่องจักร	 สิ่งทอ	 และ

อุปกรณ์ก่อสร้าง		

	 ทั้งนี้รัฐบาลท้องถิ่นมีความต้องการให้เกิดการ

ลงทุนเพ่ิมเติมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	 โดยเฉพาะ 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำา	 เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม	 การต่อเรือ 

อุตสาหกรรมผลิตและประกอบรถยนต์	 เครื่องจักรกล 

การเกษตร	 เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน 

อุตสาหกรรมเคมี 	 อุตสาหกรรมพลาสติก	 การ

โทรคมนาคม	 อุตสาหกรรมพลังงานและพลังงาน

ทดแทน	

	 นอกจากนี้รัฐบาลท้องถิ่นอยู่ระหว่างการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง	 อาทิ	 ระบบไฟฟ้า	 

น้ำาประปา	 ถนน	 ท่าเรือน้ำาลึก	 เพื่อรองรับการขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรม	

สำ�หรับก�รลงทุนของไทยพบว่�มี
ผู้ประกอบก�รไทยเข้�ไปลงทุน

ในนครเกิ่นเทอจำ�นวน 4 บริษัท มีมูลค่�
ก�รลงทุน 41 ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ

	 นครเกิ่นเทอมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด	 8	 แห่ง 

มีพื้นท่ีนิคมท้ังหมด	 2,296	 เฮกตาร์	 ได้แก่	 นิคม	

TraNoc	I,	นิคม	TraNoc	II,	นิคม	Hung	Phu	I,	นิคม	Hung	

Phu	2A,	นิคม	Hung	Phu	2B,	นิคม	Thot	Not,	นิคม	

O	Mon	และ	นิคม	North	O	Mon	ปัจจุบันมีโครงการ

ลงทุนท้ังจากต่างชาติและบริษัทเวียดนามเองในนคร

เกิ่นเทอ	จำานวน	71	โครงการ	มูลค่าการลงทุน	1.13	 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	

	 สำาหรับการลงทุนของไทยพบว่ามีผู้ประกอบการ

ไทยเข้าไปลงทุนในนครเกิ่นเทอจำานวน	 4	 บริษัท	 

มีมูลค่าการลงทุน	 41	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 ได้แก่	

บริษัท	Siam	Kraft	Industry	Co.,	Ltd.	(ผลิตกระดาษ

และกล่องกระดาษ)	บริษัท	Pataya	Food	(ผลิตภัณฑ์

อาหารทะเลแปรรูป	 อาหารกระป๋อง	 อาหารแช่แข็ง)	

บริษัท	CPF	 (ผลิตอาหารสัตว์)	 และบริษัท	Can	 Tho	

Branch	–	Tan	A	Company	(ผลิตกล่องกระดาษ)

	 ในปี	 2559	 ที่ผ่านมา	 นครเกิ่นเทอมีตัวเลข

การลงทุนจากต่างชาติเพ่ิมข้ึนกว่าปีก่อนถึงส่ีเท่าตัว	

เป็นการขยายตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น

ของเวียดนาม	 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการส่งเสริม 

การลงทุนของนครเก่ินเทอ	 เพ่ือกระตุ้นการลงทุนจาก

ต่างชาติ	 อาทิ	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 

การขยายตัวของอุตสาหกรรม	 สิทธิประโยชน์ด้าน 

การลงทุนท่ีดึงดูดความสนใจ	 จำานวนแรงงานที่มี 

คุณภาพในพื้นที่	 และที่ตั้งของเมืองที่ เป็นแหล่ง 

เกษตรกรรมที่สำาคัญของประเทศ

ท่าเรือและสนามบินในนครเกิ่นเทอ
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	 โดยให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนท่ีลงทุนในพ้ืนท่ี

ท้ัง	6	โครงการ	ในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน	ลงทุน

ด้านการวิจัยการทดลอง	การฝึกอบรม	รวมถึงการผลิต	

การขายผลิตภัณฑ์ไฮเทค	และบริการ	ดังนี้

•	 ลดค่าใช้ประโยชน์ที่ดิน	(Land	Use)	ร้อยละ	50	

•	 ยกเว้นค่าเช่าที่ดินและค่าใช้น้ำาพื้นดินเป็นระยะ

เวลา	11	ปี	นับจากวันที่โครงการเริ่มดำาเนินการ

•	 สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา

ร้อยละ	10	เป็นระยะเวลา	15	ปี	สำาหรับผู้ประกอบการ

ที่ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมไฮเทค

•	 สิทธิประโยชน์สูงสุดภายใต้กฎหมายการลงทุน

ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม	 ภาษีส่งออกและภาษีนำาเข้า 

สำ าหรับผู้ ประกอบการ ท่ีลง ทุนด้ านวิ จัย พัฒนา

เทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการเกษตร

•	 การสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้างระบบขนส่ง	

ระบบไฟฟ้าและน้ำา	และระบบจัดการน้ำาเสีย		

 ที่มา หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนนครเกิ่นเทอ, มกราคม 2560

	 นครเกิ่นเทอได้จัดทำาโครงการซึ่งต้องการการ

ลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ	 (Calling	 List)	 ซึ่งเป็น

โครงการขนาดใหญ่มีจำานวนทั้งสิ้น	6	โครงการ

 1. High-Tech Agriculture Zone 1

 2. Can Tho Agricultural High – Tech 

Application Zone

 3. High-Tech Agriculture Zone 3

 4. Concentrated Information Technology 

 Park

 5. Son Island Tourist Area

 6. National Road No.91 – South Hau 

River Connection Road

	 ทั้ งนี้ 	 อุตสาหกรรมท่ีผู้ประกอบการไทยมี

ศักยภาพเข้าไปลงทุน	 ได้แก่	 อุตสาหกรรมเกษตร

และเกษตรแปรรูป	 เช่น	 การผลิตอาหารสัตว์	 อาหาร

แปรรูป	ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยยังสามารถเลือกลงทุน 

ในอุตสาหกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	อาทิ	ปุ๋ยเคมี	

อะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม	บรรจุภัณฑ์	เป็นต้น
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กัมพูชา การปรับตัว

เพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ

	 ในฐานะประเทศผู้รับการลงทุน	 กัมพูชากำาลังประสบปัญหา 

อันเนื่องมาจากการขาดความหลากหลายของประเภทอุตสาหกรรม

ในประเทศ	 โดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เกษตรแปรรูป	 ผู้ประกอบการในประเทศจึงขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่า

ให้กับผลิตภัณฑ์	 รวมทั้งขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 กัมพูชาจึง

จำาเป็นต้องปรับตัวเองเพ่ือพัฒนาประเทศให้สามารถรองรับการลงทุน

จากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ดังจะเห็นได้จากการ

ออกนโยบาย	Cambodia	Industrial	Development	Policy	(2015	-	2025)	

เพื่อยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงาน 

เข้มข้น	 เปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมีทักษะ	จุดมุ่งหมายสำาคัญ

ของนโยบายดังกล่าว	ได้แก่

  พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ในประเทศ	 รวมถึงผู้ประกอบการต่างชาติรายย่อยสำาหรับการผลิตเพื่อ

การส่งออก	และการผลิตเพื่อทดแทนการนำาเข้า

  สนับสนุนการผลิตท่ีมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าการผลิตภายใน

ภูมิภาค	 (อาเซียน)	 โดยการพัฒนาจังหวัดสำาคัญที่อยู่ภายใต้เส้นทาง

ระเบียงเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำาโขง	(GMS - Economic	Corridor)	

  ส่งเสริมและพัฒนาเขตอุตสาหกรรม	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	เส้นทาง

โลจิติกส์	และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน	

เรื่อง | กัญญาณี   ปุสเดโว
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	 และเพ่ือให้จุดมุ่งหมายดังกล่าวประสบความ

สำาเร็จ	 รัฐบาลกัมพูชาได้กำาหนด	 4	 เป้าหมายหลัก 

ที่ต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี	2561	ดังนี้

 1.  การเพิ่มกำาลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้

ในเขตหรือพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศ	 และลด 

ค่าไฟฟ้าจากเดิม	 0.188	 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลวัตต์	

เหลือ	0.12	ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลวัตต์	พร้อมยกระดับ

ความมีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ	 โดย 

ตั้งเป้าลดปัญหาไฟฟ้าดับให้น้อยกว่า	 12	 ครั้งต่อปี	

หรือ	24	ชั่วโมงต่อปี

 2.	 จัดสร้างระบบขนส่งและโลจิสติกส์ต่อเนื่อง 

ให้มีความหลากหลาย	เพ่ือเช่ือมโยงระเบียงอุตสาหกรรม

ท้ังสาม	ได้แก่	กรุงพนมเปญ	-	สีหนุวิลล์	กรุงพนมเปญ	- 

บาเวต	(เช่ือมเวียดนาม)	และกรุงพนมเปญ	-	ปอยเปต	

(เชื่อมไทย)

 3.	 จัดสร้างสถาบันเพื่อพัฒนาหรือฝึกอบรม

ด้านภาษาและทักษะแรงงาน	 เพื่อยกระดับทรัพยากร

บุคคลตามที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ

 4. พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่จังหวัดสีหนุวิลล์ 

ให้เป็นเขตเศรษฐกิจแบบ	 Multi-Purpose	 Special	

Economic	Zone

	 นอกจากนี้ 	 หน่วยงานส่งเสริมการลงทุน

ของกัมพูชา	 (Council	 for	 the	 Development	 of	 

Cambodia:	 CDC)	 ยังได้มีการทบทวนและปรับปรุง 

กฎหมายการลงทุนและกฎหมายอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	

รวมไปถึงการทบทวนและปรับปรุงกฎเกณฑ์  

ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน	 นอกจากนี้ 

ยังเพ่ิมสิทธิประโยชน์สำาหรับประเภทกิจการที่ 

ก่อให้เกิดการฝึกอบรมทักษะแรงงาน	 การวิจัยและ 

พัฒนา	 โดยมุ่งหวังให้เกิดบรรยากาศทางธุรกิจ 

ที่เอื้อต่อการชักจูงการลงทุน	 การถ่ายทอดทาง

เทคโนโลยี	การสร้างงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มได้	

	 ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติสามารถขอรับสิทธิ

ประโยชน์จาก	CDC	 ได้ด้วยการย่ืนคำาขอจดทะเบียน 

เป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 มีการ

กำาหนดเงินลงทุนขั้นต่ำาอยู่ที่	100,000	-	8,000,000	

ดอลลาร์สหรัฐฯ	 ขึ้นอยู่กับกลุ่มธุรกิจที่ต้องการไป

ลงทุน	 เช่น	 โครงการผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูปและสิ่งทอ	

ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำา	500,000	ดอลลาร์สหรัฐฯ	
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 1.	 เลือกรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

หรือที่กัมพูชาเรียกว่าภาษีจากกำาไร	 (Tax	 on	 Profit)	

หรือสิทธิการคิดค่าเสื่อมในอัตราพิเศษ	ดังนี้

   กรณีเลือกรับการยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล	 ระยะเวลาของสิทธิประโยชน์	 แบ่งได้เป็น 

3	ช่วงระยะเวลาคือ	Trigger	Period	+	3	ปี	+	Priority 

Period	 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวโครงการจะได้รับ 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลล่วงหน้าเป็นรายเดือน

อีกด้วย

   •	 ระยะเวลา	 Trigger	 Period	 เริ่มนับ

จากวันที่ได้รับ	 Final	 Registration	 Certificate	 ถึง

วันสิ้นสุดของปีภาษีแรกที่โครงการมีกำาไรหรือปีภาษี 

ที่	 3	 หลังจากที่โครงการมีรายรับ	 แล้วแต่อย่างใด 

จะถึงก่อน

  	 กรณีเลือกรับเป็นการหักค่าเสื่อมราคา

ในอัตราพิเศษ	 จะสามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ใน 

อัตราร้อยละ	 40	 ของมูลค่าทรัพย์สินมีรูปร่างท่ีใช้ 

ในกระบวนการผลิตสินค้า

 2.	 ยกเว้นภาษีขั้นต่ำา	(Minimum	Tax)	

สิทธิประโยชน์สำาหรับนักลงทุน ได้แก่

 3. ยกเว้นอากรขาเข้า	โดยจะแยกตามประเภท	ดังนี้

  	 Domestic	Oriented	โครงการจะได้รับยกเว้น

อากรขาเข้าสำาหรับเครื่องมือ	 อุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง	 เพื่อ

ใช้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

  	 Export	 Oriented	 โครงการจะได้รับยกเว้น 

อากรขาเข้าสำาหรับเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 วัสดุก่อสร้าง	

วัตถุดิบ	 สินค้าขั้นกลาง/สินค้าก่ึงสำาเร็จรูปและชิ้นส่วน

ประกอบต่าง	ๆ

  	 Supporting	 Industry	 โครงการจะได้รับ 

ยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง	

วัตถุดิบ	 สินค้ากึ่งสำาเร็จรูป/สินค้าขั้นกลางและชิ้นส่วน

ประกอบต่าง	ๆ	กรณีที่ไม่สามารถส่งออกสินค้า	โครงการ

จำาเป็นต้องเสียอากรขาเข้าและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องสำาหรับ

สินค้าที่ไม่ได้ส่งออก

 4.	 ยกเว้นอากรขาออก

	 การใช้สิทธิประโยชน์ในแต่ละปี	 โครงการจำาเป็นต้อง

ได้รับหนังสือรับรอง	 Certificate	 of	 Compliance:	 CoC	

จาก	 CDC	 โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นการรับรองว่า 

โครงการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
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เขตเศรษฐกิจพิเศษในกัมพูชา

	 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออก	 รัฐบาล

กัมพูชาได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ	(Special	Economic 

Zone:	 SEZ)	 ในประเทศทั้งสิ้น	 30	 แห่ง	 และได้เปิดให้

เข้าไปลงทุนแล้ว	 14	 แห่ง	 ซึ่งจะมีสาธารณูปโภค 

พื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวกให้กับโครงการ

ลงทุน	กรณีที่บริษัทขอรับการส่งเสริมการลงทุนตั้งอยู่ใน

เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น	 จะได้รับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม

คือ	 การใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ	 0	 สำาหรับการ 

นำาเข้าสินค้าและวัตถุดิบเข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	

กรณีที่สินค้าและวัตถุดิบดังกล่าวนำาเข้าไปในกัมพูชา	 

ผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมูลค่าของ

สินค้าและวัตถุดิบที่ได้นำาเข้ามา
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ศักยภาพและโอกาสการลงทุนในกัมพูชา

 ไทยและกัมพูชามีการค้าและการลงทุนระหว่างกัน 

มาเป็นเวลานาน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณพรมแดน 

ติดต่อกันที่มีความยาวถึง	 725	 กิโลเมตร	 มีด่าน 

ถาวรที่สามารถส่งออกและนำาเข้าสินค้าได้จำานวน 

6	 แห่ง	 มูลค่าการค้ารวมระหว่างสองประเทศจะอยู่

บริเวณชายแดน	 โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	 50	

ซึ่งด่านที่มีความคับค่ังมากท่ีสุดคือ	 ด่านคลองลึก 

ที่เชื่อมระหว่างอรัญประเทศและปอยเปต	 ทำาให้

จำาเป็นต้องมีการก่อสร้างด่านคู่ขนาน	 ด่านบ้าน

หนองเอี่ยน - สตึงบท	 เพื่อใช้ขนส่งสินค้าข้ามแดน 

และเป็นสถานีขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะ	 ขณะนี้ 

อยู่ระหว่างการหาพื้นที่เพิ่มเติม	 พร้อมการศึกษา

และออกแบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง	

	 จากการสำารวจพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก

ของบีโอไอ	 พบว่าบริเวณรอบชายแดนระหว่าง 

ไทย - กัมพูชา	 มีเมืองที่น่าสนใจและอุตสาหกรรมที่

นักธุรกิจไทยน่าจะเข้าไปลงทุนได้	ดังนี้

	 บันเตียเมียนเจย	

	 มีชายแดนติดกับประเทศไทยที่จังหวัดสระแก้ว

เป็นระยะทาง	 153	 กิโลเมตร	 มีจุดผ่านแดนถาวร	

ตั้งอยู่ที่ด่านบ้านคลองลึก	 มีประชากรประมาณ	

760,000	 คน	 ซึ่งอยู่ในวัยทำางานถึงร้อยละ	 60	 

ส่วนใหญ่มีอาชีพทำาเกษตรกรรม	 จังหวัดนี้มีพื้นท่ี

ทำาการเกษตรประมาณ	 3,800	 ตารางกิโลเมตร	 

ในจำานวนนี้เป็นการเพาะปลูกข้าวถึง	 2,400	 ตาราง

กิโลเมตร	 ที่เหลือจะเป็นการปลูกมันสำาปะหลัง	

ข้าวโพด	และถั่วเหลือง	ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	 โดยมีนโยบาย

ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อรักษาแร่ธาตุในดิน	

	 นอกจากนี้ยั งส่ ง เสริมให้มีการแปรรูป

สินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า	 บันเตียเมียนเจย 

มีผลผลิตข้าวเปลือกเกินกว่าความต้องการถึง 

ปีละ	300,000	ตัน	เนื่องจากขาดความสามารถ

ในการแปรรูป	 อีกทั้งไม่มีไซโลเก็บข้าว	 น่าจะ

เป็นโอกาสอันดีสำาหรับผู้ประกอบการโรงสี

ข้าวไทย 

	 บันเตียเมียนเจย	 กำาลังกลายเป็นที่ตั้งของ

เขตเศรษฐกิจพิเศษจำานวนมาก	โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

บริเวณปอยเปต	 เพื่อใช้ความได้เปรียบทางด้าน 

โลจิสติกส์	โดยพ้ืนท่ีต้ังอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง

เพียง	 250	 กิโลเมตร	 ปัจจุบันมีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษที่เปิดดำาเนินการแล้ว	2	แห่ง	ได้แก่	Poipet	

O’Neang,	 Sanco	 Poipet	 ซึ่งเป็นความร่วมมือ

ระหว่างญ่ีปุ่นและกัมพูชา	 และเขตอุตสาหกรรม	

Sisophon	Industrial		Park	โดยเจ้าของเป็นคนไทย 

นอกจากนี้กำาลังจะเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แห่งใหม่	 Poipet	 PPSEZ	 เพื่อรองรับการลงทุน

ในอนาคต	 อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพสำาหรับ

คนไทยในบริเวณดังกล่าว	 มีท้ังอุตสาหกรรมที่

ต้องการใช้แรงงานคนจำานวนมาก	 อุตสาหกรรม

เกษตรและเกษตรแปรรูป	อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

การเกษตร	เป็นต้น

บันเตียเมียนเจย กำ�ลังกล�ยเป็น 
ที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จำ�นวนม�ก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
บริเวณปอยเปต โดยพื้นที่ตั้ง
อยู่ห่�งจ�กท่�เรือแหลมฉบัง

เพียง 250 กิโลเมตร
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	 พระตะบอง

	 พระตะบองเป็นจังหวัดใหญ่ทางตะวันตกของ

ประเทศ	 มีชายแดนติดกับไทยที่จังหวัดจันทบุรีและ

ตราด	 มีจุดผ่านแดนถาวร	 1	 จุด	 ที่ตำาบลบ้านแหลม	 มี

ประชากรประมาณ	 1,200,000	 คน	 ซึ่งอยู่ในวัยทำางาน

ถึงร้อยละ	 55	 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม	 จังหวัดนี้

มีพื้นที่ทำาการเกษตรประมาณ	 5,200	 ตารางกิโลเมตร	

แบ่งเป็นการเพาะปลูกข้าว	 ประมาณ	 3,000	 ตาราง

กิโลเมตร	 ผลผลิตต่อปีประมาณ	 800,000	 ตัน	 ที่เหลือ

เป็นพ้ืนท่ีปลูกมันสำาปะหลัง	 ข้าวโพด	 ถ่ัวเหลือง	สับปะรด	

อ้อย	ยางพารา		และพริกไทย		

	 ในพระตะบองมีแหล่งชลประทานธรรมชาติถึง	

4	แห่ง		รัฐบาลมีการส่งเสริมการผลิตและส่งออกข้าว 

รวมถึงมีการพัฒนาระบบชลประทานเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 ในส่วนของการลงทุนพบว่า 

มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	 ประมาณ	 762 

บริษัท	 เป็นโรงสีข้าวถึง	 365	 บริษัท	 สำาหรับ

การลงทุนจากต่างชาติ	 มีบริษัทจากประเทศจีน	

เกาหลีใต้	 และไทย	 เข้าไปลงทุนในพระตะบองแล้ว 

จุดแข็งอีกอย่างของจังหวัดพระตะบองคือการมี	

Battambang	 Chamber	 of	 Commerce	 ที่มีการ 

รวมกลุ่มผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมอย่าง 

เข้มแข็ง	 หอการค้าพระตะบองมีการทำาโรงสีข้าว

เพ่ือการส่งออกไปยัง	 33	 ประเทศท่ัวโลก	 เพ่ือแนะนำา

ข้าวของกัมพูชาให้เป็นท่ีรู้จัก	 ผู้ประกอบการไทย

สามารถเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและ

เกษตรแปรรูป	โดยเฉพาะในส่วนของโรงสีข้าว	ไซโล	

การแปรรูปมันสำาปะหลัง	 เครื่องจักรกลการเกษตร	

รวมทั้งการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์	
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ECER
เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย - มาเลซีย

	 หลายท่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นท่ีนำาร่องที่มี

ศักยภาพสูงให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	(Special	Economic	Zone:	

SEZ)	 เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ	 กระตุ้นให้เกิดการ 

จ้างงาน	การกระจายความเจริญสู่ท้องถ่ิน	เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำา	

หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เป็นต้น	

 “มาเลเซีย”	 เป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบที่น่าจับตามอง 

ในด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจ

พิเศษอิสกันดาร์	(Iskandar	Special	Economic	Zone)	ซึ่งเป็นเขต

เศรษฐกิจที่ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก	 มีแนวโน้มเติบโต

อย่างรวดเร็ว	 และกำาลังก้าวข้ึนเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชั้นแนวหน้า

ของอาเซียน	

	 นอกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว	 มาเลเซียยังได้พัฒนา

เขตเศรษฐกิจในบริเวณแนวพ้ืนท่ีภาคตะวันออก	 หรือ	 East	

Coast	 Economic	 Region	 (ECER)	 ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาพื้นที่

เศรษฐกิจท่ีสำาคัญของมาเลเซีย	 เพื่อเช่ือมโยงกับประเทศไทย

ภายใต้กรอบคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วม

สำาหรับพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย	 (Thailand - Malaysia	 

Committee	on	Joint	Development	Strategy	for	Border	Areas:	

JDS)	รวมทั้งแผนงาน	IMT- GT	

เรื่อง | เทวิกา   เกษมสุข
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	 วันนี้ เราจะมาทำาความ รู้ จักกับ		

ECER		ซึ่งเป็น	1	ใน	5	ระเบียงเศรษฐกิจ

ท่ีรัฐบาลมาเลเซียให้ความสำาคัญใน

การส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน	 เส้นทางคมนาคม

ขนส่งทั้งทางรางและทางถนน

ECER ครอบคลุมพื้นที่ 3 รัฐ 
 ได้แก่ กลันตัน ตรังกานู และปาหัง 

 เชื่อมโยงกับประเทศไทย 
บริเวณจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน

 ที่มา ECER Secretariat

 East Coast Economic Region หรือ  

ECER	 ครอบคลุมพ้ืนท่ีใน	3	 รัฐ	 ได้แก่	 รัฐกลันตัน  

(Kelantan)	 รัฐตรังกานู	 (Terengganu)	 และ 

รัฐปาหัง	 (Pahang)	 รวมถึงพื้นที่เมืองเมอร์ซิง 

(Mersing)	 ของรัฐยะโฮร์	 (Johor)	 เชื่อมโยงกับ 

ประเทศไทยบริ เวณจั งหวัดนราธิ วาสกับ 

รัฐกลันตันของมาเลเซีย

	 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ	 ECER	 มี 

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียมภายใต้การนำาของบริษัท	 Petroliam	 

NasionalBerhad	 หรือ	 PETRONAS	 เป็นตัว 

กระตุ้นการพัฒนาใภูมิภาค	 รวมท้ังการพัฒนาด้าน 

การท่องเท่ียวและการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์

ภาคตะวันออก	ด้วยปัจจัยสนับสนุนที่สำาคัญคือ

ทรัพยากรน้ำามันนอกชายฝั่งทะเลรัฐกลันตัน	 ที่

มีจำานวนมากสามารถพัฒนาเป็นฐานการผลิต

ปิโตรเลียมเช่นเดียวกับฐานการผลิตปิโตรเคมี

ขนาดใหญ่ท่ีเมืองเกอร์เต	(Kerteh)	ในรัฐตรังกานู
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เขตอุตสาหกรรมที่ส�าคัญใน ECER

เขตอุตสาหกรรม

 Pekan Automotive Park (PAP)

ประเภทอุตสาหกรรมที่ส่งเสริม

-	 ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์	(Assembly)
-		ผลิตชิ้นส่วน	(Parts	and		Components)
-		ศูนย์วิจัยและพัฒนา	(R&D	Center)

สถานที่ตั้ง

 Pahang Technology Park (PTP)
-		ICT,	ICT	R&D
-		Agro-Bio	Tech
-		Biotechnology

•		30	กม.	จากเมืองกวนตัน
•		15	กม.	จากสนามบินกวนตัน
•		53	กม.	จากท่าเรือกวนตัน

 Kertih Biopolymer Park (KBP)
	 Biomass,	Biopolymer,	Chemicals,	
	 Polymer,	Petrochemicals

•	8	กม.	จากสนามบินเกอร์เต
•	5	กม.	จากท่าเรือเกอร์เต
•	87	กม.	จากท่าเรือกวนตัน

 Kuantan Integrated Bio Park 
 (KIBP)

-	 ผลิตภัณฑ์จากชีวมวล	หรือวัตถุดิบธรรมชาติ
	 (Biomass-based	Products)	ได้แก่	
	 Biochemicals,	Phytonutrients,	
	 ปุ๋ยชีวภาพ	(Biofertilizers),	
	 อาหาร	(Food/Feed),	
	 สารลดแรงตึงผิว	(Surfactants)

•		20	กม.	จากสนามบินกวนตัน
•		5	กม.	จากท่าเรือกวนตัน
•		15	กม.	จากเมืองกวนตัน
•	 เช่ือมต่อกับโครงข่ายทางด่วนพิเศษ 
และทางด่วนชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก	
(East	Coast	Highway)

 Gambang Halal Park (GHP)

-	 อาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล	(Halal	Food	
	 and	Non-Food)
- อาหารเสริมและสมุนไพร	(Nutraceuticals	/	Herbs)
-		ยารักษาโรค	(Pharmaceuticals)
- 	ผลิตภัณฑ์เกษตร	(Agro-based	Products)
-		ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	(Meat-based	Products)
-		เครื่องเทศและซอสปรุงรส	(Spices	and	Sauces)

•	 30	กม.	จากเมืองกวนตัน
•		15	กม.	จากสนามบินกวนตัน
•		53	กม.	จากท่าเรือกวนตัน

 Pasir Mas Halal Park (PMHP)

-		F&B	Ingredients
-		Snack,	Spices	&	Sauces
-		Halal	Food-based	Products
- อาหารเสริมและสมุนไพร	(Nutraceuticals	/	Herbs)
-	 ผลิตภัณฑ์เกษตร	(Agro-based	Products)
-		เนื้อสัตว์	(Meat)

•	 10	กม.	จากเมืองรันเตาปันจัง
•		21.5	กม.	จากเมืองโกตาบารู
•		30.1	กม.	จากสนามบินโกตาบารู

•		35	กม.	จากสนามบินกวนตัน
•		50	กม.	จากท่าเรือกวนตัน
•		30	กม.	จากเมืองกวนตัน
•		260	กม.	จากกัวลาลัมเปอร์

	 นอกจากนี้ยั งมี โครงการท่ีอยู่ ระหว่างการ

วางแผนดำาเนินการ	 ได้แก่	 โครงการ	 Tok Bali  

Integrated Fisheries Park	ซึ่งรัฐบาลมุ่งสนับสนุน

ในอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือประมง	 อุตสาหกรรม

ต้นน้ำาและปลายน้ำา	 การผลิตน้ำาแข็ง	 อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว	และการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์	เป็นต้น
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	 สำาหรับรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์แก่ 

ผู้ลงทุนของ	 ECERDC	 นั้น	 คล้ายคลึงกับสิทธิ 

ประโยชน์จาก	 MIDA	 แต่สิทธิประโยชน์สูงสุด 

ท่ีได้รับจะสูงกว่าสิทธิประโยชน์โดยท่ัวไปท่ีจะได้รับ

จาก	 MIDA	 กล่าวคือ	 ผู้ลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม

การลงทุนจาก	 ECERDC	 สามารถเลือกรับสิทธิ 

ประโยชน์ระหว่างการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ท้ังหมดเป็นเวลา	 10	 ปี	 นับแต่ปีท่ีกิจการเร่ิม

ทำากำาไรได้	 หรือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

เป็นมูลค่าเทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายในการลงทุน	

(Capital	 Expenditures)	 เป็นเวลา	 5	 ปี	 อย่างใด

อย่างหนึ่งได้

	 นอกจากนี้	 ECERDC	 ยังได้จัดทำาโครงการ 

พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรผ่านทาง 

โครงการต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นโครงการ	ECER	Talent	

Enhancement	 Programme	 (ETEP)	 ซึ่งให้การ 

อบรมแก่แรงงาน	 โดย	 ECERDC	 ช่วยสนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายกว่าครึ่ง	 และโครงการ	 Entrepreneur	 

Development	 Program	 in	 ECER	 ซึ่งช่วย 

เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่	 SMEs	 ผ่าน 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ 

เพื่อสร้างแรงงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม

ความต้องการของนักลงทุน

The East Coast Economic Region 
Development Council (ECERDC)

คือหน่วยงานซึ่งถูกจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ	

ECER	 ของมาเลเซียในภาคตะวันออก	ทั้งการวาง

แนวทาง	 นโยบาย	 และแผนยุทธศาสตร์ในการ 

ส่งเสริมการค้า	 การลงทุน	 และการท่องเที่ยวใน

พ้ืนที่ดังกล่าว	 ตลอดจนสิทธิประโยชน์สำาหรับนัก

ลงทุนที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่	
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	 อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็น

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสำาหรับนักลงทุนไทย	เนื่องจาก

นักลงทุนไทยสามารถอาศัยจุดแข็งของมาเลเซีย	ท้ังในด้าน

มาตรฐานฮาลาลท่ีได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศ

สมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม	 (Organization	 of	

Islamic	 Cooperation	 :	 OIC)	 การสนับสนุนจากรัฐบาล	

ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมสำาหรับ 

การผลิตและจัดจำาหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ในตลาดผู้บริโภคและอุปโภคชาวมุสลิมที่กำาลังขยายตัว 

อย่างรวดเร็ว	ซ่ึงจากสถิติการประเมินของ	PEW	Research	

Center	 พบว่าประชากรชาวมุสลิมยังมีการเติบโตเพิ่มขึ้น

อีกร้อยละ	10	ในยุโรป	

	 โดยคาดการณ์ว่าในปี	 2593	 ชาวมุสลิมจะมีมากถึง 

2.76	 พันล้านคน	 นับเป็นอัตราการขยายตัวที่มากกว่า

ประชากรกลุ่มที่ไม่ใช่มุสลิมกว่าเท่าตัว	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิด

อุปสงค์ต่ออาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่จะเพิ่มมากขึ้น

ในอนาคต	สอดคล้องกับผลการประเมินของ	Euromonitor	

เกี่ยวกับมูลค่าของตลาดสินค้าฮาลาลทั่วโลก	 ในปี	 2556 

อยู่ที่ประมาณ	 2	 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 โดยเป็นการ

บริโภคอาหารและเครื่องด่ืมประมาณ	 1.09	 ล้านล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ	 คิดเป็นร้อยละ	 45.5	 ของมูลค่าทั้งหมด	

และคาดว่ามูลค่าดังกล่าวจะขยายตัวเป็น	1.63	ล้านล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ	ในปี	2561

	 จากการลงพื้นที่ ศึกษาโอกาสและลู่ทางการ

ลงทุนยังพบว่า	 อุตสาหกรรมเนื้อไก่แปรรูปเป็น

อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีโอกาสและศักยภาพการ

ลงทุนสำาหรับนักลงทุนไทย	 เมื่อพิจารณาโครงสร้าง

อุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซีย	 จะเห็นว่าประเทศ

ต้องนำาเข้าวัตถุดิบในการผลิตอาหารแปรรูปส่วนใหญ่	

ในปัจจุบันกำาลังการผลิตเน้ือไก่ในประเทศน้ันค่อนข้าง

มากเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ	

	 อย่างไรก็ดีมีแนวโน้ม ท่ีจะขยายตัวอย่าง 

ต่อเนื่อง	 โดยมีปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ภายใน

ประเทศในปี	 2557	 เฉลี่ยมากถึง	 47.12	 กิโลกรัม

ต่อคนต่อปี	 และขนาดตลาดเนื้อไก่รวมทั้งประเทศ

ประมาณ	1.43	ล้านตัน	ปริมาณการผลิตเนื้อไก่ของ

มาเลเซียใน	 10	 ปีท่ีผ่านมามีอัตราการเติบโตเฉลี่ย

กว่าร้อยละ	4.81	

	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าจะมีช่องทางในการแสวงหา

โอกาสทางธุรกิจ	 ก็ยังมีความท้าทายบางประการ

ที่นักลงทุนจำาเป็นต้องคำานึงถึง	 เช่น	 การแข่งขันที่

รุนแรงในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดภายใน

ประเทศ	 ต้นทุนด้านแรงงานที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ

ในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย	กฎหมายอิสลามและ

กฎหมายท้องถิ่น	ที่ผู้ประกอบการต้องทำาความเข้าใจ

กฎหมายในแต่ละพื้นที่ที่จะเข้าไปลงทุนนอกเหนือ

ไปจากกฎหมายของรัฐบาลกลาง	 นอกจากนี้ยังมี

ระบบภูมิบุตรา	 (Bumiputera)	 ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ 

แก่ชนชาติมาเลย์เหนือชนชาติอื่น	เป็นต้น

อตุสาหกรรมทีไ่ทยมศัีกยภาพ
และโอกาสเข้าไปลงทุน

อุตสาหกรรมอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ส�าหรับนักลงทุนไทย
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	 ดังนั้นผู้ลงทุนรายใหม่จึงควรเน้นเข้าไปลงทุนใน

อุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งมีทางเลือกมากกว่า	 สำาหรับ

อุตสาหกรรมเนื้อไก่แปรรูปนั้นอาจดำาเนินธุรกิจใน

รูปแบบการทำา	 Contract	 Farming	 กับฟาร์มไก่และ

เกษตรกรในประเทศเพื่อลดต้นทุนการผลิต	 และ

แทนที่จะมุ่งเน้นการผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศ	

อาจพัฒนาสินค้าใหม่ให้มีความแตกต่างหลากหลาย	

โดยนำาเสนอสินค้าในรูปแบบอื่นๆ	 ด้วยการต่อยอด 

ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิต	 เช่น	 การ

แปรรูปเป็นอาหารพร้อมรับประทาน	 (Ready	 Meal)	

อาทิ	ไก่ย่าง	แกงกะหร่ี	เพ่ือส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาค 

อื่นๆ	 ที่มีประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่หนาแน่น	

อย่างแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ	 ภูมิภาค 

ยุโรปหลายประเทศ	 เช่น	 ฝรั่งเศส	 สหราชอาณาจักร	

และเยอรมนี	เป็นต้น	

	 พื้นท่ีท่ีเหมาะสมแก่การลงทุน	 ได้แก่	 เขต

อุตสาหกรรมฮาลาลที่ได้รับสถานะ	 HALMAS	

โดยเฉพาะในรัฐปาหัง	 ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเศรษฐกิจ	

ECER	 และอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือกวนตัน	 สะดวก

แก่การส่งออกสินค้า	

 มาเลเซีย	จึงเป็นประเทศหน่ึงท่ีจะเป็นหุ้นส่วน 

ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจท่ีดีของไทยท้ังใน

ปัจจุบันและอนาคต	 แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

บริเวณแนวพื้นที่ภาคตะวันออก	หรือ	ECER	ของ

มาเลเซียนั้น	 จะเป็นเสมือนประตูเชื่อมโยงความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - มาเลเซีย	

โดยบริเวณรัฐตรังกานูจะเป็นปากประตูสำาหรับ

การท่องเที่ยวและการศึกษา	

	 รัฐกลันตันเป็นศูนย์กลางการค้าและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 	 และรัฐปาหังเป็น

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์	

ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยัง

ประเทศที่สาม	 (Re-Export)	 ด้วยต้นทุนที่ต่ำาลง 

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมฮาลาลและแปรรูป

ผลผลิตเพ่ือการจำาหน่ายภายในประเทศมาเลเซียได้ 

 ขณะ เ ดี ย ว กั น ไ ทย เ อ ง ก็ ส า ม า ร ถดึ ง 

การลงทุนจากมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทย	เช่น

อุตสาหกรรมยางพารา	 ซึ่งเป็นการสร้างงานและ 

รายได้ให้กับประชาชนในภาคใต้	 และยกระดับ 

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ที่มี

ปัญหาความไม่สงบ	 เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของภาคใต้ของไทย	 และการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศในอนาคต		
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 “บรูไน” เป็นประเทศเล็กๆ ในประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียนแต่มีความมั่งคั่งทาง 

เศรษฐกิจด้วยรายได้ประชาชาติต่อหัวสูง 

เป็นอันดับสองของกลุ่มอาเซียนรองจาก 

สิงคโปร์ แน่นอนว่าความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึนน้ัน 

เป็นผลมาจากขุมทรัพย์พลังงาน ทั้ง 

น้ำามันและก๊าซธรรมชาติที่บรูไนมีความ 

อุดมสมบูรณ์และยังเป็นทรัพยากรหลัก 

ของประเทศ ที่สร้างรายได้มหาศาลจาก 

การส่งออกคิดเป็นร้อยละ 56 ของ GDP

 ในช่วงขาลงของราคาน้ำามันในตลาด

โลกที่มีอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลบรูไนเห็น

ความท้าทายที่จะต้องเผชิญในอนาคต 

จึงพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างจาก

เศรษฐกิจที่พึ่งพาธุรกิจน้ำามันและก๊าซ

ธรรมชาติเป็นหลัก ไปสู่การกระจาย

ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

และมั่นคงยิ่งขึ้นในระยะยาว และนำาไปสู ่

การปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยงาน

เพื่อดูแลและรับผิดชอบด้านการส่งเสริม

อุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศ 

โดยได้จัดตั้ง Darussalam Enterprise 

(DARe) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้การ

กำากับของสำานักนายกรัฐมนตรี ทำาหน้าที่

แทน Brunei Industrial Development 

Authority (BINA) หรือองค์การพัฒนา

อุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานแห่ง

บรูไน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

เรื่อง | เทวิกา   เกษมสุข

เศรษฐีน�้ำมันแห่งอำเซียน
กับโอกำสใหม่ที่เปิดกว้ำง

บรูไน...
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อุตสาหกรรมที่เป็นโอกาส
ของนักลงทุนไทย

 หน่วยงานของ DARe นี้ ประกอบด้วยผู้แทนจาก 

หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีบทบาทเก่ียวข้อง 

กับเขตอุตสาหกรรม (Industrial Parks) ดำาเนินงาน 

ควบคู่กับ Brunei Economic Development Board 

(BEDB) และ FDI Action and Support Center (FAST) 

เพื่อทำาหน้าที่ดูแลและอำานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน 

ท้ังจากในและต่างประเทศท่ีสนใจลงทุนในบรูไน นอกจากน้ี 

ยังได้สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออำานวยต่อการลงทุนให้มากข้ึน 

ด้วยการจัดต้ังเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด 19 แห่ง โดย

เน้นสำาหรับ SMEs 9 แห่ง ซึ่งมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน  

พร้อมให้บริการ เขตอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในบรูไน อาทิ 

Sungai Liang Industrial Park (SPARK) มีสิ่งอำานวย 

ความสะดวกครบครันพร้อมรองรับการลงทุน และมีแผน

จะขยายพื้นที่โครงการในระยะที่สองต่อไปในอนาคต 

จึงถือเป็นโอกาสในการลงทุนของผู้ประกอบการไทยท่ีจะ

เข้าไปเจาะตลาดและขยายกิจการในบรูไน 

 จากการเดินทางศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุน

ของบีโอไอเมื่อเดือนมีนาคม 2559 พบว่า บรูไนตั้งอยู่

ในตำาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ดีต่อการส่งออกไปยังหลาย

ประเทศในภูมิภาค และมีการจัดทำาความตกลงการค้าเสรี

ในกรอบที่สำาคัญๆ กับหลายประเทศ มีบรรยากาศการ

ลงทุนที่เปิดกว้าง และยังได้รับการสนับสนุนต่างๆ จาก

ภาครัฐ ทำาให้บรูไนมีความน่าดึงดูดในการเข้าไปลงทุน

สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี 
ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน 
วัดเดาละห์

	 1)	 อุตสาหกรรมประมง เป็นอุตสาหกรรมที่ 

ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพอยู่แล้ว ขณะที่บรูไนก็

มีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์อยู่มาก ถึงแม้ว่า

จะมีพื้นที่การทำาประมงไม่มากนัก แต่จากข้อมูลที่ได้

รับจาก BEDB พบว่า พื้นที่การทำาประมงของบรูไน 

ยังสามารถเข้าไปจับจองพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจได้อีก

มาก เพราะมีผู้ประกอบการต่างชาติและท้องถิ่นเพียง

ไม่กี่รายที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่

	 2)	 อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา	 บรูไน

เป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ 

และยังมีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่เข้าไปลงทุน

ประกอบธุรกิจดังกล่าว ทำาให้ผลผลิตสำาหรับป้อน

เข้าสู่โรงงานเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในบรูไน ยังมี 

ไม่เพียงพอสำาหรับธุรกิจนี้ถือว่ายังมีพ้ืนท่ีว่างและ

โอกาสสำาหรับผู้ประกอบการไทย

อุตสาหกรรมประมง  
เป็นอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการไทย

มีศักยภาพ ขณะที่บรูไน 
มีทรัพยากรทางทะเล
ที่อุดมสมบูรณ์มาก
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 สำาหรับนักลงทุนท่ีสนใจเข้าไปลงทุน รัฐบาล

บรูไนให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม

ต่างๆ แตกต่างกันตามกฎหมาย Investment  

Incentives Order 2001 ได้แก่ อุตสาหกรรม 

บุกเบิก (Pioneer Industry) จะได้รับการยกเว้น 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี สำาหรับโครงการ 

ลงทุนท่ีมีมูลค่า 0.5 - 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

หรือประมาณ 0.4 - 2.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ  

8 ปี สำาหรับโครงการลงทุนที่มีมูลค่ามากกว่า 

2.5 ล้านดอลลาร์บรูไน โดยสามารถขยายระยะ

เวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมสูงสุด 

ไม่เกิน 11 ปี 

 หากลงทุนในเขตอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยี 

ข้ันสูง (High-tech Park) จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได ้

นิติบุคคลเป็นเวลา 11 ปี และสามารถขยาย 

ระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ปี รวมทั้งยังได้รับยกเว้น

ภาษีนำาเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้น

ส่วน เป็นต้น 

 สำาหรับอุตสาหกรรม Post - Pioneer Industry 

ผู้ลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เป็นเวลาไม่เกิน 6 ปี และอาจขยายระยะเวลา

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน 11 ปี 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐมนตรี 

	 3)	 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป	

ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบธุรกิจเพียงไม่กี่ราย

เท่าน้ัน ทำาให้เป็นโอกาสสำาหรับนักลงทุนไทย 

ที่จะเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว 

โดยเฉพาะการเข้าไปจัดต้ังโรงงานผลิต

อาหารทะเลแช่แข็ง ซึ่งไม่จำาเป็นต้องพึ่งพา

ภาคอุตสาหกรรมอื่นมากนักเมื่อเทียบกับ

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลกระป๋อง

	 4)	 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ	 ท่ีผู้ประกอบการ

ไทยมีโอกาสเข้าไปลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์

ฮาลาลอื่นๆ อาทิ ยา และเครื่องสำาอาง  

รวมไปถึงอุตสาหกรรมบริการ ประกอบด้วย 

การขนส่งโลจิสติกส์ทั้งทางทะเลและทาง

อากาศ ธุรกิจด้านการศึกษา เช่น ศูนย์ฝึก

อบรมแรงงานวิชาชีพ เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุน
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 นอกจากนี้ รัฐบาลบรูไนยังให้สิทธิพิเศษ

อื่นๆ อีกหลายประการแก่นักลงทุนต่างชาติ 

เช่น การให้สิทธิพิเศษไม่มีการเรียกเก็บภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วน ไม่มีการ

เก็บภาษี ภาษีขาย ภาษีการผลิตแม้ว่าภาษี

นิติบุคคลนั้นยังมีการเรียกเก็บอยู่ แต่เป็นการ

เรียกเก็บจากนิติบุคคลที่เป็นบริษัทเท่านั้นใน

อัตราใหม่อยู่ที่ร้อยละ 18.5 ต่ำาสุดเป็นลำาดับ 

2 ในอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ 

 จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 

และอาหารทะเลแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่น

และมีความน่าสนใจและเป็นโอกาสใหม่ท่ีเปิดกว้าง

สำาหรับนักลงทุน จากเดิมท่ีบรูไนซึ่งเรารู้จักกันในนาม

ของเศรษฐีน้ำามันแห่งอาเซียน ได้พลิกโฉมโครงสร้าง

เศรษฐกิจของตนเองใหม่หันมาให้ความสำาคัญกับ

อุตสาหกรรมอื่นที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น 

 ปัจจุ บันบรู ไนมีการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้  

น้อยมาก และยังคงมีการทำาประมงพ้ืนบ้าน ซึ่ง

ทำาให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้อง

พึ่งพาการนำาเข้าอาหารทะเลจากต่างประเทศ พื้นที่

แนวชายฝ่ังซึ่ งยาวกว่า 130 กิโลเมตร รวมถึง

พื้นที่เขตเศรษฐกิจจำาเพาะยังไม่ถูกใช้ประโยชน์อย่าง

เต็มศักยภาพ ประกอบกับภาครัฐเองก็มีนโยบาย 

ท่ี เ อ้ื ออำ า น วยต่ อ ก า รล ง ทุน ใน อุ ตสาหกร รมนี้  

เป็นอย่างมาก จึงนับเป็นโอกาสสำาหรับนักลงทุนไทย

ซึ่งมีศักยภาพในด้านการประมงอยู่แล้วในการแสวงหา

โอกาสจากช่องว่างที่เปิดกว้างนี้

ปัจจุบันบรูไน ยังมีการทำาประมง 
พื้นบ้าน ทำาให้ผลผลิตไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการ จึงต้องพึ่งพา

การนำาเข้าอาหารทะเลจากต่างประเทศ

อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ

(Life Science)

อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)

อุตสาหกรรม
ธุรกิจการเกษตร

(Agri Business)

อุตสาหกรรมบริการ
(Services)

ผลิตภัณฑ์ยาและ

อาหารเสริม เครื่องส�าอาง

เทคโนโลยีชีวภาพ และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์

สื่อดิจิทัล การเชื่อมต่อ

อุปกรณ์ต่างๆ ด้วย

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ศูนย์ข้อมูล และเทคโนโลยี

ที่มีความก้าวหน้า

การเกษตร การเพาะเลี้ยง

สัตว์น�้า และการผลิต 

แปรรูป การจัดจ�าหน่าย

อาหารซ่ึงเป็นผลผลิตจาก

ธุรกิจการเกษตร

บริการโลจิสติกส์ 

การซ่อมบ�ารุงเรือ 

ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 

บริการทางการเงิน 

การท่องเที่ยว และการศึกษา

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมเป็น

พิเศษ	(Priority	Business	Cluster)	จาก BEDB 

หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของบรูไน ได้แก่ 

พื้นที่ส�าหรับท�ากระชังเลี้ยงปลาเลียบชายฝั่ง 
(Inshore Fish Cage Culture)
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 อย่างไรก็ดี ข้อจำากัดในด้านขนาดตลาดใน 

ประเทศที่ส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศ เนื่องด้วย 

จำานวนประชากรในประเทศมีเพียง 400,000 คน ด้าน 

ความเชื่อมโยงภายในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม 

สนับสนุน รวมทั้งด้านการจัดหาแรงงานและแหล่ง 

เงินทุนก็เป็นความท้าทายสำาคัญสำาหรับนักลงทุน 

เพราะแรงงานกว่าร้อยละ 65 ของบรูไน ทำางานอยู่ใน 

ภาครัฐหรือในกิจการที่ภาครัฐเป็นเจ้าของและบรูไน 

ยังมีกฎเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการจะต้องจัดจ้างแรงงาน

ท้องถ่ินเข้ามาทำางานในสัดส่วนท่ีกำาหนด ซึ่งในบาง

อุตสาหกรรม อาจต้องจัดจ้างแรงงานท้องถิ่นเข้ามา

ทำางานมากถึงร้อยละ 80 ของจำานวนลูกจ้างทั้งหมด

 ดังนั้นรูปแบบการทำาธุรกิจในบรูไน อาจจำาเป็น

ต้องมีการลงทุนในกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำาไปจนถึง 

ปลายน้ำา และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ด้วยตนเอง 

โดยอาจพิจารณาการลงทุนผลิตอาหารแปรรูปท่ีมี

ความซับซ้อนมากข้ึน เช่น อาหารทะเลสำาเร็จรูปแช่เย็น/ 

แช่แข็ง หรืออาหารพร้อมรับประทาน (Ready Meal) 

และนอกจากการผลิตเพื่อป้อนความต้องการภายใน

ประเทศแล้ว ยังจำาเป็นต้องเน้นการส่งออกไปยังตลาด

ในประเทศเอเชีย - แปซิฟิกเป็นหลักด้วย

 แม้ประเทศเศรษฐีน้ำามันอย่างบรูไน ซึ่งเป็น

ประเทศที่ถือว่าประชาชนร่ำารวย มีมาตรฐานการ 

ครองชีพที่สูงมาก เพราะรายได้หลักมาจากการขาย 

น้ำามัน ยังตระหนักถึงความจริงท่ีว่า การพ่ึงพา

ในสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนอย่างน้ำามัน ซึ่งกำาลังจะหมดไป 

ในอี ก ไ ม่ ก่ี ปี ข้ า งหน้ านั้ น เ ป็นความมั่ นค งที่  

ไม่แน่นอน การสร้างความม่ันคงพ้ืนฐานให้ประชาชน 

ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความหลากหลาย 

ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีสัมพันธ์กับ 

ภาคเกษตร ป่าไม้ และการประมง เป็นสิ่งที่มั่นคง

แน่นอนมากกว่า รัฐบาลจึงเปิดรับข้อเสนอสำาหรับ

การลงทุนในหลายๆ โครงการแก่นักลงทุนต่างชาติ 

เช่น โครงการลงทุนเพาะปลูกข้าวและพืช โครงการ

ลงทุนในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โครงการประมง

และเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา นับเป็นโอกาสใหม่ท่ีเปิดกว้าง

รอรับนักลงทุนจากประเทศไทย  
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ฟิลิปปินส์
ความท้าทายใหม่ของ
นักลงทุนไทย

 ฟิลิปปินส์ข้ึนช่ือว่าเป็นดินแดนแห่งเกาะโลก 

จากลักษณะภูมิประเทศที่มีจำานวนหมู่เกาะ

มากกว่า 7,000 เกาะ ซึ่งมีจำานวนมากเป็นอันดับ 

2 ของโลก รองจากอินโดนีเซีย และเป็นประเทศ

เดียวที่มีพรมแดนทางทะเลติดต่อกันยาวมาก

ที่สุดในโลก พื้นที่บางส่วนของฟิลิปปินส์นั้น

ตกอยู่ในบริเวณของวงแหวนไฟ (Ring of Fire) 

จึงทำาให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด

อยู่บ่อยคร้ัง ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้ฟิลิปปินส์มี

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญและเป็นต้นกำาเนิด

ของแร่เศรษฐกิจมากมาย ล่าสุดเป็นประเทศ

ที่ผลิตทองแดงรายใหญ่ของอาเซียน และ 

ยังติด 1 ใน 10 ของประเทศผู้ส่งออกทองคำา

รายใหญ่ของโลกอีกด้วย 

 ฟิลิปปินส์ มีประชากรประมาณ 101 ล้าน

คน คิดเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน ถือว่าเป็น

ตลาดบริโภคขนาดใหญ่และมีอัตราประชากร

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิถีชีวิตส่วนใหญ่ได้รับ

วัฒนธรรมจากทางตะวันตก เนื่องจากเป็น

ประเทศในอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาเป็น

เวลายาวนานถึง 400 ปี (พ.ศ. 2441 - 2489) 

ส่งผลให้ประชาชนพูดภาษาอังกฤษได้มาก 

และเป็นประเทศเดียวในเอเชียท่ีเป็นเมือง

คริสต์ ปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองด้วยระบอบ

ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีคือ นายโรดริโก 

ดูเตอร์เต (Rodrigo Duterte) มีวาระในการ 

บริหารประเทศ 6 ปี (30 มิถุนายน 2559 -  

30 มิถุนายน 2565) ตั้งแต่รัฐบาลดูเตอร์เต 

เข้ามาบริหารประเทศพบว่าเกิดการเปล่ียนแปลง 

ไปในทิศทางที่ดีในด้านเศรษฐกิจของประเทศ 

  

เรื่อง | นวรัตน์   พงษ์จะโปะ
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 ท่ีผ่านมา ฟิลิปปินส์ประสบปัญหา 

เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยเติบโตเมื่อเทียบ

กับประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจาก

การบริหารจัดการของภาครัฐไม่มี

ป ระสิทธิ ภาพ และ มีการทุ จ ริ ต

คอร์รัปชั่น อีกทั้งรายได้หลักของ

ประเทศมาจากภาคบริการมากกว่า

ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังเกิด 

ปัญหาซ้ำา เติมจากภัยธรรมชาติที่  

ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่อย่างไรก็ตาม

ฟิลิปปินส์ ไม่ ได้ รับผลกระทบจาก

เศรษฐกิจโลก เนื่องจากมีการพึ่งพา

การบริโภคภายในประเทศมากกว่า

การส่งออกและนำาเข้า และจากการ

ที่มีแรงงานที่มีทักษะทางด้านภาษา

สามารถออกไปทำางานต่างประเทศ

และส่ งรายได้กลับ เข้ ามาภายใน

ประเทศ จึงทำาให้ดุลบัญชีเกินดุล

อย่างต่อเนื่อง

 จากรายงานของ International Monetary Fund (IMF) 

เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยขนาด

เศรษฐกิจหรือจีดีพีขยายตัวจาก 122.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ในปี  2549 เป็น 310.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2559 หรือ 

มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมที่ร้อยละ 10 ต่อปี 

 และคาดว่าเศรษฐกิจในปี 2560 จะขยายตัว ในอัตราร้อยละ 

6.2 ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารของรัฐบาล ที่เล็งเห็นถึงความ

สำาคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รัฐบาลจัดสรร

งบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อจีดีพีไว้ประมาณร้อยละ 

7 - 8 และเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

โดยได้อนุมัติโครงการในส่วนของภาครัฐแล้ว 18 โครงการ เช่น 

โครงการสร้างเขื่อนและท่อส่งน้ำา โครงการก่อสร้างระบบขนส่ง 

ทางรางระยะทาง 600 กิโลเมตร เป็นต้น อีกทั้งยังให้ความสำาคัญ

ในการกระจายความเจริญและรายได้สู่ประชาชนในทุกภาคส่วน 

 นอกจากนี้ เพ่ือช่วยขับเคล่ือนโครงการลงทุนต่างๆ ให้เป็น

ไปอย่างรวดเร็ว จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทใน

โครงการต่างๆ มากขึ้นในลักษณะการร่วมทุนกับภาครัฐ (Public 

Private Partnership : PPP) ฟิลิปปินส์จึงเป็นโอกาสใหม่และเป็น

ความท้าทายของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์ 

แผนภูมิ GDP ของฟิลิปปินส์ จากปี 2549 - 2559 
ที่มา International Monetary Fund
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อุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการไปลงทุน ได้แก่ 
อุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

	 อุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป	

 อุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูป ฟิลิปปินส์

เป็นผู้ส่งออกสุทธิในอุตสาหกรรมผักและผลไม้

แปรรูป โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี 2558 ที่ 

663.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีตลาดส่งออก

หลัก ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และอิตาลี ในขณะที่

ด้านการนำาเข้าพบว่า ในปี 2558 ฟิลิปปินส์มีมูลค่า

การนำาเข้าในอุตสาหกรรม 183.38 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ โดยมีแหล่งนำาเข้าหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ จีน 

และไทย ฟิลิปปินส์มีผลผลิตทางการเกษตรสำาคัญ

หลายอย่าง อาทิ มะพร้าว สับปะรด อ้อย กาแฟ 

ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ประมง แต่การผลิตอาหาร

แปรรูปภายในประเทศน้ันยังไม่มีประสิทธิภาพ 

เท่าที่ควร เน่ืองจากขาดเทคโนโลยีการผลิต 

ท่ี ทั น ส มั ย จึ ง ถื อ ว่ า เ ป็ น โ อ ก า สที่ ดี ข อ ง 

นักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในรูปแบบการร่วม

ทุนกับผู้ประกอบการฟิลิปปินส์ โดยอาศัยความ

ชำานาญด้านเทคโนโลยีการผลิตของฝ่ายไทย 

ควบคู่กับความเช่ียวชาญด้านบริการขนส่งและจัด

จำาหน่ายของฝ่ายฟิลิปปินส์

	 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน	

 สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนั้น

ถูกจัดอยู่ในกิจการที่ภาครัฐบาลฟิลิปปินส์ให้การ

สนับสนุน ซ่ึงระบุอยู่ในกิจการ Investment Priority 

Plan ของ Board of Investment Philippines จาก

ยอดขายรถยนต์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ทุกปีและ 

ร้อยละ 80 ของยอดขายรถยนต์เป็นรถยนต์นำาเข้า 

รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำาคัญของอุตสาหกรรมนี้ 

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจโรงงานผลิต

ชิ้นส่วนรถยนต์เป็นธุรกิจท่ีมีต้นทุนสูงทำาให้มี 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ น้ อ ย ร า ย 

ฟิลิปปินส์จึงต้องนำาเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก 

ซึ่งมีต้นทุนค่าขนส่งสูง รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงมี 

นโยบายส่งเสริมให้มีโรงงานประกอบรถยนต์

ภายในประเทศมากขึ้น เพื่อลดการนำาเข้ารถยนต์

จากต่างประเทศ

 ปัจจุบันไทยมีมูลค่าส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบสูงเป็นอันดับ 1 ของการส่งออก

ไปยังฟิลิปปินส์ เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559 

มีมูลค่า 2,362 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่

ช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่า 2,073 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนอันดับ 2 คือ รถยนต์ อุปกรณ ์

และส่วนประกอบ 2,119.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่าของช่วงเดือนเดียวกันของปี

ก่อน มีมูลค่า 1,870.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 

ของไทยมีศักยภาพสูงและสามารถขยายตลาดได้

ในฟิลิปปินส์

ปัจจุบันไทยมีมูลค่าส่งออกรถยนต์ 
  อุปกรณ์ และส่วนประกอบ  

สูงเป็นอันดับ 1  
ของการส่งออกไปยังฟิลิปปินส์  

โดยเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2559  
มีมูลค่า 2,362 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

53Investment Promotion Journal |

เอเชีย...น่าลงทุน



โอกาสลงทุนของนักลงทุนไทย

  โครงสร้างพื้นฐานโดยรวมไม่เอื้อต่อ

การประกอบธุรกิจ เช่น

 • ระบบคมนาคมขนส่งไม่สะดวกโดย

เฉพาะพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง 

 • การบริหารจัดการน้ำาไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของประชากรภายในประเทศ

 • ปัญหาไฟฟ้าตกบ่อย ทำาให้เกิดผลเสีย

ต่อการผลิต

 • ระบบโทรคมนาคมไม่มีความเสถียร

  กา รครอบครอ งที่ ดิ น สำ า ห รั บ ช า ว 

ต่างชาติ โดยนักลงทุนต่างชาติจะไม่สามารถ

ถือครองที่ดินในฟิลิปปินส์ได้ จะทำาได้เพียงเช่า

ที่ดิน โดยระยะเวลาสูงสุดที่เช่าได้คือ 25 ปี 

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการต้องการเช่ามากกว่า 

25 ปี จะต้องยื่น ขออนุมัติการเช่า เมื่อสิ้นสุด

สัญญาเช่า

  แม้ว่าฟิลิปปินส์จะมีจำานวนประชากร

มากแต่ยังมีปัญหาขาดแรงงานในระดับล่าง 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้

แรงงานในการผลิตเป็นหลัก

  ความไม่แน่นอนทางด้านกฎหมายและ

กฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

  การอนุมัติการลงทุนและการจัดตั้ ง

ธุรกิจมีความยุ่งยากและซับซ้อน ต้องติดต่อ

กับหลายหน่วยงาน การขอวีซ่า ต่างชาติ 

มีขั้นตอนล่าช้า

  ปัญหาภั ย ธ ร รมช าติ  แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว 

ภูเขาไฟระเบิด และสภาพภูมิอากาศที่มีความ

แปรปรวน

  ต้ น ทุ น ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ใ น

ฟิลิปปินส์ถือว่ามีต้นทุนสูง เช่น

 • ค่าขนส่งเนื่องจากภูมิประเทศเป็นเกาะ

ต้องใช้การขนส่งทางบกและทางน้ำาประกอบกัน 

 • ค่าไฟฟ้าในฟิลิปปินส์ค่อนข้างสูงโดย

เฉพาะในเขตตัวเมืองมีการจัดเก็บสูงกว่าไทย

ประมาณร้อยละ 30 

 • ต้นทุนการกู้ ยืมอยู่ ในอัตราที่ สู ง เมื่ อ

เปรียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

  ทรัพยากรทางการเกษตรที่หลากหลาย 

  ตลาดภายในประเทศที่ มี ขนาดใหญ่ 

ประชากรมีรายได้ต่อหัวเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มี

กำาลังซื้อสูงขึ้น

  เทคโนโลยีการผลิตไม่ทันสมัย จึงเป็น

โอกาสของนักลงทุนไทยในการเข้าไปร่วมทุนและ

แลกเปลี่ยนความรู้

  นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้ง

ในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและมิใช่ภาษี และ

การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา

  แรงงานมีทักษะด้านภาษา

ปัญหาและอุปสรรค การลงทุนในฟิลิปปินส์

ปัจจัยดึงดูด การลงทุนในฟิลิปปินส์
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Board of Investment Philippines

หน้าที่

 รับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุน ให้สิทธิ

ประโยชน์ด้านการลงทุน อำานวยความสะดวก และให้

ความช่วยเหลือต่างๆ แก่นักลงทุน

กลุ่มกิจการเป้าหมาย

 ขึ้นอยู่กับประเภทการจดทะเบียนธุรกิจในรายชื่อ

ประเภทธุรกิจหลัก Investment Priorities Plan (IPP) 

โดยไม่ขึ้นกับสถานที่ตั้ง

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • 6 ปี สำาหรับโครงการที่ได้รับ Pioneer Status 

(กิจการที่รัฐบาลให้ความสำาคัญ)

 • 4 ปี สำาหรับโครงการใหม่ที่ไม่ได้รับ Pioneer 

Status

 • 3 ปี สำาหรับโครงการขยาย หรือโครงการ

ปรับปรุงให้มีความทันสมัย

 • ยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักร อะไหล่

และส่วนประกอบ

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ (Wharfage) 

ค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการส่งออก

 • เครดิตภาษีในการนำาเข้าวัตถุดิบ

 • การให้ลดหย่อนเพิ่มเติมสำาหรับค่าใช้จ่าย

แรงงาน

 ฟิลิปปินส์มีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 2 หน่วยงาน คือ Board of Investment 

Philippines และ Philippine Economic Zone Authority (PEZA) มีรายละเอียดดังตาราง

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี

 • อนุญาตให้จ้างชาวต่างชาติ การอำานวย

ความสะดวกด้านศุลกากร

เงื่อนไขในการขอรับสิทธิประโยชน์

- เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในฟิลิปปินส์

- เป็นประเภทกิจการที่กำาหนดไว้ใน Investment 

Priority Plan (IPP)

- หากไม่ได้อยู่ใน IPP ต้องมีสัดส่วนการถือหุ้น

ต่างชาติไม่เกินร้อยละ 40 จะต้องมีการส่งออก 

ร้อยละ 50 ของการผลิต หากบริษัทมีสัดส่วน

การถือหุ้นต่างชาติมากกว่าร้อยละ 40 จะต้องมี

การส่งออกร้อยละ 70 ของการผลิต
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หน้าที่

 รับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุน ให้สิทธิ

ประโยชน์ด้านการลงทุน อำานวยความสะดวก และ

ให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่นักลงทุนลงทุนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย

 ต้องต้ังอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์ 

มีอยู่ทั้งสิ้น 326 เขต 

ประเภทของเขตเศรษฐกิจพิเศษ มี 5 เขต

 • นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate: IEs)

 • เขตส่งเสริมการส่งออก (Export Process-

ing Zone: EPZs)

 • เขตปลอดอากร (Free Trade Zone: FTZs)

 • เขตส่งเสริมการท่องเท่ียว (Tourism Economic 

Zones)

 • เขตเศรษฐกิจพิเศษสำาหรับโครงการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Parks & IT Building)

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • 6 ปี สำาหรับโครงการที่ได้รับ Pioneer Status 

(กิจการที่รัฐบาลให้ความสำาคัญ)

 • 4 ปี สำาหรับโครงการใหม่ที่ไม่ได้รับ Pioneer 

Status

 • 3 ปี สำาหรับโครงการขยาย หรือโครงการ

ปรับปรุงให้มีความทันสมัย

 • ยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักร อะไหล่

และส่วนประกอบ และวัตถุดิบ

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ (Wharfage) 

ค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออก

เงื่อนไขในการขอรับสิทธิประโยชน์

- เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในฟิลิปปินส์ หรือบริษัทลูก 

หรือสาขาของบริษัทต่างชาติ

- ต้องส่งออกสินค้าหรือบริการ 100% ของผลผลิต

ทั้งหมด หากต้องการขายสินค้าหรือบริการในประเทศ

จะต้องได้รับอนุญาต ซึ่ง PEZA อนุญาตให้ขายสินค้า

หรือบริการในประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 30  

Philippine Economic Zone Authority (PEZA)
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Topeng หรือ หน้ากาก 
เป็นเครื่องประดับในการร่ายร�า

เจาะตลาดอินโดนีเซีย
ช้ินส่วนยานยนต์ และอาหารแปรรูป

	 เมื่อพูดถึงอินโดนีเซีย	 ภาพที่ปรากฎเข้ามาในความคิดของเรา

คือ	 สถาปัตยกรรมอย่างบุโรพุทโธ	 (Borobudur)	 ที่เป็นสิ่งก่อสร้าง

ทำาด้วยหินภูเขาไฟรูปทรงดอกบัวขนาดใหญ่มหึมา	 หรือไม่ก็ผ้าบาติก

ท่ีเป็นศิลปหัตถกรรมพ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือของอินโดนีเซีย	 แต่มีส่ิงหน่ึงท่ี

ติดอันดับ	TOP	10	ที่คนไปเยือนอินโดนีเซียต้องได้ลองคือ	ไก่ทอด 

หรือคนท้องถิ่นเรียกว่าอะยัม	 โกเรง	 (Ayam	Goreng)	 คือ	 ไก่ทอด	

“ซูฮาตี้” (AYUM GORENG SUHARTI)

	 ส่วนที่มาที่ไปของร้านนี้ไม่ธรรมดา	 ชาวยอร์กยาเล่าว่า 

มีมายาวนานตั้งแต่ปี	 2493	 เดิมร้านชื่อ	 “มาดามซูฮาตี้”	 ที่เป็น 

ชื่อของคุณซูฮาตี้เจ้าของต้นตำารับ	 ต่อมามาดามซูฮาต้ีได้แต่งงาน

มีสามีจนขยายกิจการใหญ่โตแต่ในท่ีสุดก็ต้องแยกทางกับสามี	

โดยสามีได้ร้านชื่อ	 “มาดามซูฮาตี้”	 ไป	 ส่วนเธอเปิดร้านใหม่ 

ใช้ชื่อว่า	 AYUM GORENG SUHARTI	 ซึ่งรสชาติอร่อยกว่า

ร้านของอดีตสามีท่ีเขาว่ากันว่าไก่อมน้ำามันไม่กรอบเหมือนของเธอ	 

หากเราไปเยือนยอกร์ยาการ์ตา	 จาการ์ตา	หรือบาหลี	 จะสังเกตเห็น 

ป้ายโฆษณาร้านไก่ทอดพร้อมรูปมาดามซูฮาตี้ที่โดดเด่นเป็นสง่า	

ตอกย้ำาถึงความนิยมของลูกค้าที่ปัจจุบันร้านของเธอได้ขยาย

กิจการถึง	7	สาขาด้วยกัน

เรื่อง | สรัลลักษณ์   สายสุริยา
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อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

ยานยนต์ในประเทศอินโดนีเซีย	 เป็นอุตสาหกรรมที่มี 

นักลงทุนต่างชาติ	 โดยเฉพาะผู้ผลิตและประกอบรถยนต์

รายใหญ่ของโลกค่ายต่างๆ	 ทั้งจากญี่ปุ่น	 เกาหลี	 และ

สหรัฐอเมริกา	 เข้าไปลงทุนตั้งฐานการผลิตและประกอบ

รถยนต์เป็นจำานวนมาก	ซ่ึงรถยนต์อเนกประสงค์	4	ล้อ	ขับเคล่ือน 

2	ล้อ	ลักษณะ	Family	Car	ขนาดบรรทุกผู้โดยสารได้	5 - 7 

ที่นั่ง	 เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางของคนอินโดนีเซีย	จึงทำาให้ 

ตลาดรถยนต์ส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียกลายเป็นรถยนต์

อเนกประสงค์ประเภท	 Multipurpose	 Vehicle	 (MPV)	 และ	

Sport	 Utility	 Vehicle	 (SUV)	 นำาไปสู่การเป็นฐานการผลิต

รถยนต์	MPV/SUV	เพื่อตอบสนองตลาดในประเทศเป็นหลัก

	 โครงสร้างการผลิตรถยนต์ของอินโดนีเซียจะเป็นการ

ร่วมลงทุนระหว่างผู้ผลิตจาก	 International	Brand	กับผู้ผลิต

รถยนต์ของอินโดนีเซียเพียงไม่กี่กลุ่ม	 เช่น	 Astra	 Group	

(ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ	 Toyota,	 Lexus,	 Isuzu,	 Peugeot,	 BMW	

และ	Daihatsu)	 Indomobil	 Group	 (ผลิตรถยนต์ย่ีห้อ	 Suzuki 

และ	 Nissan)	 และ	 KramaYudha	 Group	 (ผลิตรถยนต์ 

ยี่ห้อ	Mitsubishi)	อย่างไรก็ตาม	อินโดนีเซียยังคงมีการนำาเข้า 

ช้ินส่วนยานยนต์จากต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง	 โดยส่วนใหญ่

นำาเข้าจากจีน	ไต้หวัน	ไทย	และเวียดนาม	

 

	 คราวนี้เรามาพูดถึงโอกาสการลงทุนของ 

ผู้ประกอบการไทยในอินโดนีเซียกันบ้าง	 ซึ่ง 

อาจจะช้าไปสักนิดในการคิดเข้าไปลุยตลาด 

ในอินโดนี เซีย	 แต่ก็ยังไม่สายไปสำาหรับ 

ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพและความ

เช่ียวชาญในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และ

อาหารแปรรูป

อินโดนีเซีย
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

และอาหารแปรรูป

ผู้ประกอบการไทย
ความเชี่ยวชาญ+ร่วมทุนกับ

ผู้ประกอบการท้องถิ่น

โอกาส
จำาหน่ายภายในประเทศ

และฐานการผลิตเพื่อส่งออก
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 พื้นที่ที่เหมาะแก่การลงทุน 
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์
ในอินโดนีเซีย คือ เกาะชวา บนพื้นที่

ฝั่งตะวันตกและพื้นที่ชวากลาง

	 หากมองถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

ของอินโดนีเซีย	จะพบว่ามีบริษัทประกอบรถยนต์ขนาดใหญ่ 

กว่า	 20	 บริษัท	 โดยมีผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ระดับ	 Tier	 1	

และ	Tier	2	เป็นผู้ป้อนชิ้นส่วนสำาหรับการประกอบรถยนต์

อีกทอดหนึ่ง	 อีกทั้งยังมีร้านค้าอะไหล่รถยนต์ทั้งที่ได้และ

ไม่ได้การรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอีกด้วย	 ท้ังน้ีผู้ผลิตช้ินส่วน 

รถยนต์ในระดับ	 Tier	 1	 ส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบ 

ธุรกิจในรูปแบบของ	Joint	Venture	และการลงทุนโดยตรง

จากบริษัทต่างชาติ	 โดยผู้ผลิตในระดับ	 Tier	 2	 และ	 

Tier	 3	 สามารถผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้ตรงตามมาตรฐาน

ของผู้ผลิตระดับ	Tier	1	ซึ่งมีการสั่งซื้อชิ้นส่วนจาก	Supplier	

หลายรายส่งให้กับบริษัทประกอบรถยนต์	 โดยอินโดนีเซีย

ก็มีตลาดส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ที่สำาคัญคือ	 สหรัฐฯ	 ไทย	

ญ่ีปุ่น	สิงคโปร์	มาเลเซีย	และฟิลิปปินส์	ตลอดจนประเทศอ่ืน	

เช่น	บราซิล	และเม็กซิโก	เป็นต้น

	 ท้ังนี้พื้นท่ีท่ีเหมาะแก่การเข้าไปลงทุนประกอบ

ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในอินโดนีเซีย	คือ	เกาะชวา 

บนพื้นที่ฝั่งตะวันตกและพื้นที่ชวากลาง	 ในเมือง

จาการ์ตา	 (Jakarta)	 การาวัง	 (Karawang)	 เบกาสี 

(Bekasi)	 และทันเกอรัง	 (Tangerang)	 ซึ่งเป็นพื้นท่ี 

ท่ีมีผู้ประกอบการรถยนต์ของต่างชาติ	 เข้าไปจัดตั้ง 

โรงงานประกอบยานยนต์อยู่เป็นจำานวนมาก	 จึง

ทำาให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเพ่ือป้อนให้กับโรงงาน

ประกอบยานยนต์ไม่สูงนัก	 และสะดวกในการขนส่ง

ด้วย	 ขณะนี้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยที่เข้าไป

ลงทุนแล้ว	คือ	บริษัท	Thai	Summit	ประกอบธุรกิจ

ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์	

ภายใต้ชื่อ	PT.	Indonesia	Thai	Summit	Auto

 โดยรูปแบบการเข้าไปลงทุนของผู้ประกอบการไทย

ควรร่วมทุนกับผู้ประกอบการอินโดนีเซียท่ีมีความ

น่าเชื่อถือ	 เนื่องจากในทางปฎิบัติยังมีอุปสรรคใน

การประกอบธุรกิจ	 เช่น	 การติดต่อกับหน่วยงาน

ภาครัฐ	และต้นทุนแฝงอื่นๆ	ภายในประเทศ	ซึ่งต้อง

อาศัยความชำานาญของผู้ประกอบการท้องถ่ินในการ

จัดการปัญหาต่างๆ
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	 อินโดนีเซีย	 นอกจากจะเป็นประเทศที่มีประชากร

มากเป็นอันดับ	 4	 ของโลกแล้ว	 ยังเป็นประเทศ

เกษตรกรรมที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ	

เหมาะสมกับการทำาเกษตรและฟาร์มปศุสัตว์	 อีกทั้งยัง

มีทรัพยากรทางทะเลอยู่มาก	จึงทำาให้มีวัตถุดิบที่พร้อม

สำาหรับการเข้าสู่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป	 เพื่อใช้บริโภคในประเทศและส่งออก 

ไปยังตลาดต่างประเทศได้	 และเนื่องจากประชากร 

กว่าร้อยละ	 90	 นับถือศาสนาอิสลาม	 อินโดนีเซีย

จึงกลายเป็นตลาดอาหารฮาลาลขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

ภูมิภาคอาเซียน	

	 ทั้งนี้	โครงสร้างของห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหารแปรรูปของอินโดนีเซีย	จะมีภาคการผลิต

ที่สำาคัญ	 3	 ส่วน	 คือ	 การเพาะปลูกพืช	 การปศุสัตว์	

และการประมง	 โดยมีผลผลิตจากภาคเกษตรท่ีสำาคัญ

ได้แก่	ปาล์มดิบ	ไข่ไก่	เนื้อไก่และสัตว์ปีก	ถั่ว	นมสด	โกโก้	

ชา	มันสำาปะหลัง	และข้าวโพด		เป็นต้น	อุตสาหกรรม

แปรรูปท่ีสำาคัญ	 ได้แก่	 อุตสาหกรรมแปรรูปปาล์ม

น้ำามัน	แปรรูปน้ำามันมะพร้าว	อาหารทะเลแช่แข็ง	การ

	 ดั งนั้ น ผลิ ตชิ้ น ส่ วนยานยนต์ 	 จึ ง เป็ น

อุตสาหกรรมสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ในอินโดนีเซีย	 โดยเฉพาะ

อะไหล่รถยนต์ประเภท	 4x2	 และอะไหล่รถยนต์ 

มูลค่าสูงที่มีปริมาณการสั่งซื้อมาก	 เช่น	 ไส้กรอง

น้ำามัน	ผ้าเบรก	แบตเตอรี่	สายพานไทม์มิ่ง	เป็นต้น	

โดยเน้นคุณภาพและการสร้างแบรนด์ทางการ

ตลาดตามพฤติกรรมของผู้ซื้อชาวอินโดนีเซีย	 ทั้ง

ในส่วนของการผลิตเพื่อป้อนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงาน

ประกอบรถยนต์	 และการค้าปลีกชิ้นส่วนรถยนต์

สำาหรับบริการหลังการขาย		

	 และจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(AEC)	 อินโดนีเซียอนุญาตให้ต่างชาติสามารถ 

ถือหุ้นได้เกินร้อยละ	 51	 ในธุรกิจยานยนต์และ 

ชิ้นส่วนยานยนต์	จึงทำาให้ค่ายรถยนต์จำานวนมาก 

ได้ย้ายฐานการผลิตไปต้ังในอินโดนีเซีย	 และ

ต้องการให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในส่วนของ

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพิ่มเติมด้วย	 เนื่องจาก

มีความเชี่ยวชาญและชำานาญในการผลิตสินค้า

ดังกล่าว	 ซึ่งมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ท่ัวโลก 

ยอมรับ	ประกอบกับปัจจัยการเพ่ิมข้ึนของชนช้ันกลาง 

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำาลังซื้อสินค้ายานยนต์ทำาให้

อินโดนีเซียเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่	 และยังมี

ความต้องการภายในประเทศอีกมาก	 อีกทั้ง

โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทางถนนยังไม่พร้อม	

ทำาให้รถยนต์มีการเปลี่ยนอะไหล่บ่อยครั้ง	 ตลาด

หลังการจัดจำาหน่ายของสินค้าอะไหล่รถยนต์ก็มี

แนวโน้มเติบโตขึ้น	 จึงเป็นโอกาสและถึงเวลาของ

นักลงทุนไทยที่จะเติมเต็ม	 Supply	 Chain	 และ 

เข้าสู่ตลาดในอินโดนีเซียได้ไม่ยาก

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
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ผลิตกาแฟและโกโก้	 ซึ่งในอินโดนีเซียมีบริษัทท่ีเป็น

ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป

ประมาณ	6,000	ราย	ตั้งแต่ระดับ	SMEs	จนถึงผู้ผลิต

รายใหญ่ท้ังจากนักลงทุนท้องถ่ินและจากชาวต่างชาติ	

มีการจำาหน่ายผ่านผู้ค้าส่งและค้าปลีก	 ตัวแทนการค้า 

Trader	 และผู้ส่งออก	 ซึ่งแนวโน้มผู้บริโภคส่วนใหญ่ 

นิยมอาหารสำาเร็จรูปที่เน้นความสะดวกและรวดเร็ว	

ผ่านช่องทางการจำาหน่ายทางร้านค้าปลีกและ

ซุปเปอร์มาร์เก็ต	เป็นหลัก

 อย่างไรก็ตาม	การประกอบธุรกิจผลิตอาหารฮาลาล

ในอินโดนีเซียนั้น	 ผู้ประกอบการต้องได้รับใบรับรอง 

ประกอบธุรกิจอาหารฮาลาล	 (Halal	 Certification)	

จาก	 The	 Assessment	 Institute	 for	 Food,	 Drug	

and	Cosmetic,	The	Indonesian	Council	of	Ulama	 

(LPPOM	 MUI)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินด้านการ 

ผลิตอาหาร	 ยา	 และผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง	 โดย

ผลการรับรองนอกจากจะทำาให้บริษัทสามารถผลิต

สินค้าอาหารได้แล้ว	 ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง

ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลให้แก่ผู้ประกอบการได้ด้วย

	 ส่วนรูปแบบการเข้าไปประกอบธุรกิจควรเป็น

ในลักษณะการร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น

ที่ควรมุ่งเน้นเทคโนโลยีในการแปรรูปและถนอม

อาหาร	 โดยพื้นที่ที่น่าสนใจในการเข้าไปลงทุนใน

อินโดนีเซีย	 ได้แก่	 พื้นท่ีบนเกาะสุราเวสี	 จังหวัด

สุลาเวสีใต้	 เกาะสุมาตรา	 จังหวัดสุมาตราเหนือ	

และเกาะชวา	 จังหวัดชวาตะวันออก	 เนื่องจาก

มีความได้เปรียบจากการเป็นแหล่งเพาะปลูกและ 

ทำาฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ของอินโดนีเซีย	 จะทำาให้

ผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงวัตถุดิบได้ง่าย	 มีต้นทุนในการ

ขนส่งสินค้าต่ำา		และมีโครงสร้างพ้ืนฐานสำาหรับการผลิต

ที่ค่อนข้างครบถ้วน	 อีกทั้งยังมีระบบการขนส่งท่ี

เชื่อมโยงกันหลายช่องทาง	

	 ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตอาหารแปรรูปของไทยไป

ลงทุนในอินโดนีเซียแล้ว	ได้แก่	 เครือเจริญโภคภัณฑ์	

ในนาม	 PT.	 CP	 Indonesia	 ประกอบธุรกิจฟาร์ม 

ปศุสัตว์	 อาหารสัตว์	 อาหารแช่แข็ง	 และเครื่องดื่ม

บริษัท	ไทยยูเนี่ยน	โฟรเซ่น	โปรดักส์	จำากัด	(มหาชน)	 

โดยเข้าซื้อหุ้นใน	 PT.	 JuiFa	 Manufacturing		
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ประกอบธุรกิจผลิตปลาทูน่ากระป๋อง	 บริษัท	

โอสถสภา	จำากัด	 ร่วมทุนกับอินโดนีเซียในนาม	

PT.	 M-150	 Indonesia	 ประกอบธุรกิจผลิต

เครื่องดื่มให้พลังงาน	 และบริษัท	 อิชิตัน	 กรุ๊ป	

จำากัด	(มหาชน)	ในนาม	PT.	Ichitan	Indonesia	

โดยร่วมทุนกับ	PT.	Atri	Pacific	ประกอบธุรกิจ

เครื่องดื่มชาเชียวบรรจุขวด	เป็นต้น

	 อินโดนีเซียจึงเป็นช่องทางและโอกาสของ

ผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดอาหาร

แปรรูปฮาลาล	 โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ

ด้านพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารแปรรูป

และการถนอมอาหารการวิ จัยและพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต	 รวมถึง

การบรรจุภัณฑ์ผนวกกับการใช้ประโยชน์จาก 

ทรัพยากรและความชำานาญด้านบริการ 

หลังการผลิตจากผู้ร่วมทุนที่เป็นผู้ประกอบการ 

ของอินโดนีเซีย	เน้นตลาดภายในประเทศ	และ

ขยายโอกาสการส่งออกสู่ประเทศที่บริโภค

อาหารฮาลาลเป็นหลัก	 โดยใช้ประโยชน์จาก

การรับรองตราฮาลาลในอินโดนีเซียที่มีความ

น่าเชื่อถือในระดับสากล	

	 นอกจากนี้	 สินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตสูง 

ในอินโดนีเซีย	 คือ	 อาหารเพ่ือสุขภาพ	 และ 

อาหารสำาเร็จรูปที่เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำาหรับ 

ผู้ประกอบการไทยท่ีมีความเช่ียวชาญ	 สามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่ม	 และสร้างความแปลกใหม่	 ให้

กับตลาดผู้บริโภคในประเทศอินโดนีเซียได้		

 สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนต่างชาติ 
จะได้รับสำาหรับการลงทุนในอินโดนีเซีย 
คือการลดหย่อนภาษี เ งินได้ทางธุรกิจ 
(CorporateIncome	 Tax)	 เป็นจำานวน 
ร้อยละ	 30	 ของรายได้ที่ต้องชำาระภาษี 
เป็นเวลาต่อเนื่อง	 6	 ปีและอนุญาตให้นำา 
ผ ล ก า ร ดำ า เ นิ น ง า นที่ ข า ด ทุ น ส ะ ส ม 
มาหักลดฐานการคำานวณภาษีในปีที่มีกำาไร
ได้ไม่เกิน	 10	 ปี	
	 และหากผู้ประกอบการจะเข้าไปลงทุน 
เพ่ือธุรกิจส่งออก	(Export	Manufacturing) 
จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการรับคืนอากร 
สำาหรับการนำาเข้าสินค้าและวัตถุดิบเพื่อ 
ผลิตสินค้าสำาเร็จรูปส่งออก	 และยกเว้น 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีการค้า	 สำาหรับ 
สินค้าฟุ่มเฟือยที่ผลิตในประเทศเพื่อการ 
ส่งออกและสิทธิประโยชน์ในการนำาเข้า 
วัตถุดิบได้อย่างเสรี 

สิทธิประโยชน์
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	 เม่ือพูดถึงศรีลังกา	 หลายคนคงนึกถึงเร่ืองการส่งคณะพระสงฆ์ 

ไทยเข้าไปบวชให้ชาวศรีลังกาจนเกิดเป็นนิกายสยามวงศ์	เรื่องราว 

ของกรุงลงกาที่มักจะปรากฏในรามเกียรติ์	 หรือหากคนไหนสนใจ 

เรื่องของสงครามก็คงไม่พ้นชื่อของกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม	 แต่ 

จะมีใครรู้บ้างว่าตอนนี้ศรีลังกา	 กำาลังเนื้อหอมและมีความ 

น่าสนใจมากในสายตานักธุรกิจ	

 ศรีลังกา	 เป็นประเทศเกาะเล็กๆ	 อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ 

อินเดีย	 มีขนาดประมาณ	 3	 เท่าของจังหวัดนครราชสีมา	 และ 

มีประชากรราว	 20	 ล้านคน	 ภายหลังเสร็จสิ้นการปราบปราม 

กลุ่มกบฏพยัคฆ์ทมิฬอีแลมเมื่อปี 	 2552	 เศรษฐกิจของ 

ศรีลังกาจนถึงปี	 2558	 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ	 6.43	 

(ไทยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	3.6)		เงินทุนต่างชาติทยอยไหลเข้าศรีลังกา 

เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจาก	 400	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 ในปี	 2552	 

เพิ่มเป็น	900	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	

	 ในปี	 2554	 ธุรกิจภาคบริการของศรีลังกาขยายตัวขึ้น 

อย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจด้านการส่ือสาร	 

ซึ่งตัวเลขผู้ใช้โทรศัพท์และบริการต่างๆ	 บนอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น

อย่างมาก	 เช่นเดียวกับด้านการท่องเท่ียว	 ท่ี	 Lonely	 Planet	 

สื่อด้านการท่องเที่ยวของโลก	 ยกย่องให้ศรีลังกาเป็นจุดหมาย

ปลายทางอันดับ	 1	 ที่ต้องไปเยือนในปี	 2556	 และล่าสุด	

CNN จัดอันดับให้โคลัมโบ	 เมืองหลวงของศรีลังกาเป็นเมืองที่มี

อัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก	

เรื่อง | พรประเสริฐ   คำ�วิงวร

ศรีลังกา
ไข่มุกแห่งเอเชียใต้
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	 รัฐบาลศรีลังกาคาดการณ์ว่าภายใน	 5	 ปี	 จำานวน 

นักท่องเที่ยวจะเพิ่มเป็น	 4	 ล้านคน	 และจำานวนห้องพัก 

จากเดิม	33,000	ห้อง	จะเพิ่มเป็น	45,000	ห้อง	 กระทั่งเมื่อ 

สองเดือนท่ี ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศเชิญชวนให้  

นักลงทุนไทยเข้าไปสร้างและดำาเนินกิจการโรงแรม

ภายในสนามบินแห่งชาติบันดารานายาเก	 จึงนับเป็น 

โอกาสของผู้ประกอบการไทยท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพ 

ในด้านการให้บริการ	อาทิ	สปา	โรงแรม	รีสอร์ต	หรือบริการ

ประเภทอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสุขภาพ	

เข้าไปแสวงหาลู่ทางการทำาธุรกิจในประเทศศรีลังกา	

	 อนึ่ง	 รายได้ส่วนใหญ่ของศรีลังกามาจากภาคบริการ	

โดยปริมาณเพ่ิมขึ้นระหว่างปี	 2549 - 2557	 จากร้อยละ	 

58.0	 ของ	 GDP	 เป็นร้อยละ	 61.7	 รองลงมาเป็น 

ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรที่มีสัดส่วนโดยเฉลี่ย 

ร้อยละ	30	และร้อยละ	10	ของ	GDP

	 ล่าสุด	 กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 

บีโอไอได้จัดทำาโครงการเดินทางไปศึกษากฎระเบียบ 

การลงทุน	 และข้อมูลเชิงลึกที่ประเทศศรีลังกา	 ยิ่งได้พบ

กับความน่าสนใจของศรีลังกามากขึ้นไปอีก	 ด้วยลักษณะ

ทางภูมิศาสตร์ทำาให้ศรีลังกาเป็นประเทศที่มีความสำาคัญ

ในด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค	 และศรีลังกาเป็นประเทศ

เดียวในเอเชียใต้ท่ีมี	 FTA	 กับปากีสถานและอินเดีย	 จึง

ทำาให้การส่งออกสินค้าจากศรีลังกาไปยังประเทศเหล่านี้ 

มีความได้เปรียบ	 และเป็นเรื่องง่ายจนมี 

คำากล่าวว่าการผลิตสินค้าจากศรีลังกาเข้าไปขาย 

ในอินเดียยังง่ายกว่าผลิตในอินเดียแล้วขาย 

ในอินเดียเสียอีก	

	 ในภาคอุตสาหกรรม	 นอกจากเรื่อง 

การปลูกชาซีลอน	 หรือการทำาประมงซึ่งมีการ

ขยายตัวต่อเนื่องประมาณร้อยละ	 9.7	 และ

คาดว่าจะขยายตัวขึ้นอีก	 เราก็ไม่ควรมองข้าม

ส่ิงท่ีมาพร้อมกับความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ	

กล่าวคือ	 หากศรีลังกายังเติบโตอย่างรวดเร็ว	

ก็จำาเป็นต้องพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่	รัฐบาล

ศรีลังกาจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการ

ไฟฟ้าพลังงานน้ำาขนาดเล็ก  การก่อสร้าง

ฟาร์มกังหันลมเพิ่มเติมโดยเฉพาะในพื้นที่ 

ท่ีมี ศักยภาพสูง	 เช่น	 บริเวณชายฝั่งของ

จังหวัดตะวันตกเฉียงเหนือ	 จังหวัดทางตอน

เหนือ	 และบริเวณขุนเขาตอนกลางและใต้ 

ของประเทศ	

ศรลีังกาเป็นประเทศเดียวในเอเชียใต้
ที่มี FTA กับปากีสถานและอินเดีย

จึงทำาให้การส่งออกสินค้า
จากศรีลังกาไปยังประเทศเหล่านี้

มีความได้เปรียบ

64 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

เอเชีย...น่าลงทุน



            

	 ด้วยเหตุนี้	 อุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว	 โดยเฉพาะ 

พลังงานลมและแสงอาทิตย์	 จึงเป็นอีกสาขาหน่ึงท่ีน่าสนใจ 

สำาหรับนักลงทุนไทยไม่น้อยไปกว่าธุรกิจวัสดุก่อสร้าง	

การผลิตไฟฟ้า	 และธุรกิจเครื่องนุ่งห่มที่ไทยมีศักยภาพ 

อยู่แล้ว

 ศรีลังกามีเขตอุตสาหกรรมส่งออกและนิคมอุตสาหกรรม 

มากถึง	 12	 แห่งทั่วประเทศ	 ซ่ึงดูแลโดยคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุนศรีลังกา	 (BOI	 Sri	 Lanka) ภายในเขต 

ดังกล่าวมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำานวยความสะดวก

ครบครัน	 อาทิ	 ประปา	 ไฟฟ้า	 บ่อบำาบัดน้ำาเสีย	 รวมถึง

ธนาคาร	 โรงอาหาร	 หอพักพนักงาน	 ห้องพยาบาล	 และ

สถานรับเลี้ยงบุตรพนักงาน	 เพื่อคอยบริการนักลงทุน 

ที่เข้าไปทำาธุรกิจในศรีลังกา

	 สำาหรับธุรกิจที่ศรีลังกาไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติ

ทำา	 ได้แก่	 การประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้	 ธุรกิจรับจำานำา	 

ธุรกิจค้าปลีกท่ีมีทุนจดทะเบียนต่ำากว่า	 1	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 

และธุรกิจประมงชายฝั่ง	 แต่ไม่รวมถึงการเพาะเลี้ยง 

สัตว์น้ำาทะเล	 ส่วนการเดินเรือชายฝั่งสามารถขออนุญาต

จากรัฐบาลได้

	 ปัจจุบันมีบริษัทไทยท่ีเข้าไปลงทุนในศรีลังกา 

แล้วหลายบริษัท	 และหลายประเภทกิจการ	

ตัวอย่างเช่น	บริษัท	บิสชอฟฟ์แกมม่า	ลังกา	จำากัด	 

ผลิตผ้าลูกไม้ลายปักในเขตอุตสาหกรรมส่งออก	

Seethawaka	 เมือง	 Avissawella	 บริษัท	 ไมเนอร	์

อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ซื้อกิจการ

โรงแรม	 AVANI	 Kalutara	 Resort	 และจับมือกับ

บริษัท	 Hemas	 Holdings	 ของศรีลังกาลงทุน

โรงแรม	Anantara	Peace	Haven	Tangalle	Resort	 

ทางตอนใต้ของประเทศ	 บริษัท	 โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา	 จำากัด	 (มหาชน)	 เข้าไปบริหารโรงแรม	

Centara	Ceysands	Resort	and	Spa	และบริษัท		

ส.ขอนแก่น	 จำากัด	 (มหาชน)	 ร่วมมือกับบริษัท	

Keells	 ของศรีลังกา	 เพื่อนำาเข้าและจัดจำาหน่าย 

ในประเทศอินเดียในรูปแบบของข้าวกล่องแช่แข็ง	

	 มาถึงตอนนี้ 	 คงปฏิ เสธไม่ได้ว่าศรี ลังกา

มีเสน่ห์และน่าสนใจเพียงใดสำาหรับการเลือก

ลงทุนในภูมิภาคเอเชียใต้	 ประเทศผู้ เป็นมิตร	 

มีการเมืองที่มั่นคง	 เศรษฐกิจกำาลังเติบโต	 และ 

บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่...ประเทศศรีลังกา			
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 สำ�หรับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ส�ม�รถติดต�ม

ข่�วส�รได้ที่   

www.build.boi.go.th

CONTACT

ส่งท้ายปี 2559
กับกิจกรรม  VMC Roadshow

	 กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 (BUILD)	 

เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ 

อย่างต่อเนื่อง	 ในปี	 2559	นี้	 หน่วย	BUILD	ส่งท้ายปีด้วยกิจกรรมผู้ซื้อ 

พบผู้ขาย	 (VMC)	 ครั้งที่	 269	 ที่บางแสน	 จังหวัดชลบุรี	 ระหว่างวันที่	 

22 - 23	ธันวาคม	2559	

 กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 269  ร่วมกับ บริษัท คาลโซนิค 

คันเซ (ประเทศไทย) จำากัด (มีผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วม	94	บริษัท	จำานวน

ทั้งสิ้น	154	คน)

	 บริษัท	 คาลโซนิค	 คันเซฯ	 นับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิต 

รถยนต์นั่งรายใหญ่หลายยี่ห้อ	 เช่น	 นิสสัน	 อีซูซุ	 มิตซูบิชิ	 เป็นต้น	 

มียอดจำาหน่ายที่เติบโตอย่างรวดเร็ว	โดยมียอดขายในปี	2559	ที่ผ่านมา 

เป็นตัวเลขหลักหมื่นล้านบาท	 ปัจจุบันมีทั้งหมด	 6	 สายการผลิต 

ครอบคลุมหลายชิ้นส่วนในรถยนต์	 ได้แก่	 ระบบทำาความเย็น	 ระบบ 

ระบายความร้อน	 ท่อไอเสีย	 และชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร	 เป็นต้น 

เพื่อเป็นการขยายตลาดของทางบริษัทและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับ 

ผู้ประกอบการไทยได้ทราบถึงนโยบายการจัดซื้อของบริษัทเอง 

โดยต้องการค้นหาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

ให้กับบริษัท	จึงได้ร่วมมือกับหน่วย	BUILD	เพื่อจัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย 

ในคร้ังน้ีข้ึน	 โดยหวังว่าจะเพ่ิมมูลค่าการซ้ือขายให้กับประเทศหลักพันล้านบาท 

งานในครั้งนี้คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ ผู้อำานวยการศูนย์เศรษฐกิจ 

การลงทนุภาคที ่4 จงัหวดัชลบรีุ ไดม้าเปน็เกยีรตใินการกล่าวเปดิงาน 

และมอบของที่ระลึกให้กับประธานบริษัท Mr.Hironori Kimura 

ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากทางผู้ประกอบการ 

ทั้ง	บริษัทต่างชาติและ	SMEs	ไทย	ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง		

เรื่อง | ณชนก   จิตรมาศ
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เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตรหมวด 11
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

1

4

7

2

5

8

10

3

6

9

ไทย

ไทย

ไทย

เชียงใหม่

เชียงใหม่

นครปฐม

1.17

1.17

1.6

ชลบุรี

ขอนแก่น

กาญจนบุรี

เชียงใหม่

1.14.2

1.6

1.21

1.17

ไทย - มาเลเซีย

ไทย

ไทย

สงขลา

สมุทรสาคร

สงขลา

1.14.1

1.17

1.14.1

เอี่ยมกสิกิจ จ�ากัด

โกลบอลฟูดส์ จ�ากัด

สยามฟีดแอนด์ฟู้ด จ�ากัด

ที.ที.เอส ลาเท็คซ์โปรดักส์ จ�ากัด

ไทย ฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

อินเทคค์ ฟีด จ�ากัด

โกลบอลฟูดส์ จ�ากัด

สะบ้าย้อยลาเท็กซ์ จ�ากัด

โทฟุซัง จ�ากัด

ฉลองอุตสาหกรรมน�้ายางข้น จ�ากัด

พืชผักอบแห้งบรรจุภาชนะผนึก

ขนมขบเคี้ยว

ไก่ช�าแหละ

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น หมอน (แบบหุ้มผ้า

และแบบไม่หุ้มผ้า) เป็นต้น

เนื้อสุกรช�าแหละ

อาหารสัตว์

อาหารกึ่งพร้อมรับประทานจากธัญพืช

น�้ายางข้น (CONCENTRATED LATEX)

เครื่องดื่มจากธัญพืช ได้แก่ น�้านมถั่วเหลืองบรรจุภาชนะผนึก

น�้ายางข้น (CONCENTRATED LATEX)

โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
เดือนมกราคม  2560

เรื่อง | นุชนารถ วงษ์เกษม

ประเภท
กิจกำร

ไทย - จีน

ไทย

ไทย

ไทย

เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐานหมวด 22
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

1

2

ฮ่องกง - เกาหลีใต้ ชลบุรี2.10.2

เกาหลีใต้ ชลบุรี2.5

เซอาห์ พรีซิช่ัน เมทัล (ประเทศไทย) จ�ากัด

ซัง มูน ดัง จ�ากัด

ท่อเหล็ก

ฉนวนกันความร้อน

ประเภท
กิจกำร
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5

7

4

6

8

ไทย

ไทย

กรุงเทพฯ

สระบุรี

5.7

4.1.3

ไต้หวัน

ไทย - ญี่ปุ่น

ชลบุรี

พระนครศรีอยุธยา

5.2

4.3

ไทย - 
นิวซีแลนด์ - จีน

สมุทรปราการ4.1.3

ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จ�ากัด

สยามสตีลเกรตติ้งส์ จ�ากัด

MR. YUN - TENG CHANG

โฮกุริกุ ไลท์ เมทัล (ไทยแลนด์) จ�ากัด

สยาม ไอน็อค ซิงค์ แมนูแฟคเตอริ่ง จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์
(GALVANIZED STEEL GRATING)

ชุดสายไฟฟ้า เช่น WIRE HARNESS และ

CABLE ASSEMBLY เป็นต้น

การอบ ชุบโลหะ (HEAT TERATMENT)

ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น อ่างล้างชาม เป็นต้น

3

5

ไทย

ไทย

กรุงเทพฯ

สมุทรปราการ

5.7

4.2

นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

เทฟโค๊ต จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

การเคลือบผิว (SURFACE TREATMENT)

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งหมวด 44
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

1

2

ไต้หวัน ชลบุรี4.1.3

ไทย - เยอรมนี ระยอง4.1.3

พินดา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด

โกรเฮ่ สยาม จ�ากัด

ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่งที่ทุบขึ้นรูปเอง เช่น MOBILE 
PHONE CASE และ OR MONITOR FRAME เป็นต้น

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ เช่น FAUCET
LEVER, FAUCET BODY และ SPOUT เป็นต้น

ประเภท
กิจกำร

3 ฝรั่งเศส - สหรัฐฯ ระยอง4.8.17เอ็มจีไอ คูเทียร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ท่อยาง และท่อพลาสติก ส�าหรับยานพาหนะ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์หมวด 55
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

1

2

4

ไทย ภูเก็ต5.7

ไทย

สิงคโปร์ -  มาเลเซีย

กรุงเทพฯ

นนทบุรี

5.7

4.1.3

ภูเก็ต อาร์.โอ.วอเตอร์ มาเก็ตต้ิง จ�ากัด

โมบิท ซินเนอร์จ้ี จ�ากัด

สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

วงล้ออะลูมิเนียม

อุตสาหกรรมเบาหมวด 33
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

1

2

ไทย - อินเดีย กรุงเทพฯ3.8

ญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา3.11.2

MR. MANISH ARORA

นิโปร (ประเทศไทย) จ�ากัด

เครื่องประดับ

สายถ่ายเลือดพร้อมเข็ม (WINGED NEEDLE SET)
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16

20

17

23

25

21

18

24

22

19

26

27

29

28

11

12

9

13

10

ไทย กรุงเทพฯ5.7

ลักเซมเบิร์ก - 

อังกฤษ - ฝรั่งเศส
กรุงเทพฯ5.7

ไทย ภูเก็ต5.7

หมูเ่กาะบรติชิเวอร์จนิ - 

ไอซ์แลนด์ - อังกฤษ
กรุงเทพฯ5.7

ไทย เชียงใหม่5.7

ไอคอน เฟรมเวิร์ค จ�ากัด

MR. ALEXANDER STANSFIELD

ซี เอส ดี มีเดีย จ�ากัด

MR. RICHARD JAN HASINSKI

นายราเมศวร์ ศิลปพรม

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

14

15

เกาหลีใต้ กรุงเทพฯ5.7

ไทย กรุงเทพฯ5.7

MR. WON SUP LEE

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

8

6

7

อินโดนีเซีย กรุงเทพฯ5.7

สิงคโปร์ กรุงเทพฯ5.7

ไทย - สิงคโปร์ กรุงเทพฯ5.8

เทคโนซอฟต์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

MR. SEUNGWOO PAEK

เอเชียสตาร์ทอัพส์ จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ไทย - ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ5.7เพียร์ พาวเวอร์ จ�ากัด ซอฟต์แวร์

ไทย - เดนมาร์ก ชลบุรี5.4.3.1

ไทย กรุงเทพฯ5.7

ญี่ปุ่น

ไทย

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

5.7

5.7

ไทย - ฮ่องกง นนทบุรี5.7

ไทย กรุงเทพฯ5.7

ไทย เชียงใหม่5.7

ไทย ภูเก็ต5.7

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ5.7

นายสุพรศักดิ์ มาตรจ�ารูญกุล

นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช

MR. AKIRA HASEGAWA

โปรซอฟท์ เอชซีเอ็ม จ�ากัด

เฟิร์ส เพย์เมนท์ จ�ากัด

เกตแวน บุ๊คกิ้ง จ�ากัด

นายอินทัช มาศวงษ์ปกรณ์

นางสาวชัชฎา อภิชาสุทธากุล

MR. SATOSHI UOZUMI

อุปกรณ์และชิ้นส่วน ส่ง แพร่ รับสัญญาณ 

ส�าหรับระบบไร้สาย

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

สิงคโปร์ กรุงเทพฯ5.8

สิงคโปร์ - เวียดนาม 

-  สหรัฐฯ
เชียงใหม่5.7

นางสาวนิภาภรณ์ ดิษฐสมบูรณ์

ทิคเก็ตบ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - COMMERCE)

ซอฟต์แวร์

ไทย นนทบุรี5.7

ไทย เชียงใหม่5.7

สมาร์ท ออฟ ธิงส์ จ�ากัด

แพกซ์ไฟน์เดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

30 ไทย ภูเก็ต5.7นางสาววลีรัตน์ ตันติพรสวัสด์ิ ซอฟต์แวร์ 

69Investment Promotion Journal |

ภาวะส่งเสริมการลงทุน



34

37

35

38

36

33

31

39

32

ไทย - อินเดีย ภูเก็ต5.7

ไทย เชียงใหม่5.7

ไทย - สเปน กรุงเทพฯ5.7

อินเดีย สมุทรปราการ5.7

ไทย เชียงใหม่5.7

เกาหลีใต้ กรุงเทพฯ5.7

ไทย

ไทย

เชียงใหม่

เชียงใหม่

5.7

5.7

ไทย - ญี่ปุ่น เชียงใหม่5.7

นางสาวชัชฎา อภิชาสุทธากุล

นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์

MR. MARCOS PEREZ RERRER

MR. MURTUZA FIROZ MOTIWALA AND,

MR. AMIT K ROY

ดอท เอ็นเทอร์ จ�ากัด

ไอดีออน (ประเทศไทย) จ�ากัด

โปรซอฟท์ ซีอาร์เอ็ม จ�ากัด

นายธีระ ลัมประเสริฐ

นานะ เวิร์ค สตูดิโอ จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

45
ไทย - อังกฤษ - 

ญี่ปุ่น
พระนครศรีอยุธยา5.4.8สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR MODULE)

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

43

44

ไทย เชียงใหม่5.7

ไทย นนทบุรี
5.2.5, 5.4 

และ 6.6

นางสาวอัมภิณี ด่านตระกูล

จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR PANEL)

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม LIGHTING และผลิตภัณฑ์กลุ่ม PLASTIC

40

41

42

ไทย เชียงใหม่5.7

ไทย เชียงใหม่5.7

ไทย ภูเก็ต5.7

ออน ซอฟต์ จ�ากัด

วรวุฒิ เทคโนโลยี จ�ากัด

นายมนต์ทวี หงษ์หยก

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ประเภท
กิจกำร

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษหมวด 66
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

1

7

4

2

5

3

6

ไทย กรุงเทพฯ6.14.2

ไทย - จีน สมุทรสาคร6.8

จีน ชลบุรี6.6

ไต้หวัน - มาเลเซีย ชลบุรี6.6

ไทย - สิงคโปร์ - 

ญี่ปุ ่น
สมุทรปราการ6.1

ไทย กรุงเทพฯ6.10

ไทย นนทบุรี6.14

เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จ�ากัด

ลองลัค พลาสติก แอนด์ เมทัล จ�ากัด

ซันวิลล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ซี ไอ ที ซี เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ (ไทย) จ�ากัด

สยามเคมิคัลอินดัสตรี้ จ�ากัด

สยามเภสัช จ�ากัด

คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ากัด

สิ่งพิมพ์ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล เช่น

ถุงกระสอบพลาสติก เป็นต้น

พลาสติกส�าหรับอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนพัดลม

ปรับอากาศส�าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

COMPOUNDED PLASTIC

UNSATURATED POLYESTER RESINS และ

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม

ยาฉีดชนิดน�้า

สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น สต๊ิกเกอร์ และป้ายโฆษณา เป็นต้น
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9

12

10

5

13

15

16

11

8

6

14

7

ญี่ปุ่น - สิงคโปร์ สมุทรปราการ7.6

ไทย เชียงใหม่7.11

ไทย - เยอรมนี กรุงเทพฯ7.7

ญี่ปุ่น

ไทย

ไทย - จีน

สิงคโปร์

ชลบุรี

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

7.5

7.6

7.6

7.6

ไทย สมุทรสาคร7.1.1.2

ไทย - เกาหลีใต้ ชลบุรี7.6

สิงคโปร์ - จีน - 
ญี่ปุ่น

ไทย

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

7.5

7.6

ญี่ปุ่น ชลบุรี7.6

MR. NOBUYOSHI  KAWANA

นิธิฟู้ดส์ จ�ากัด

แฟโรสตัล (ไทยแลนด์) จ�ากัด

สปาร์คเทค (ประเทศไทย) จ�ากัด

นายนิพนธ์ รักศรีอักษร

เฉิงตู ไลนัน เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

MR. JINHE YAO

แปซิฟิค ห้องเย็น จ�ากัด

อาล์ฟ จ�ากัด

เอ็น ที เอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จ�ากัด

เทคซอร์ส ซิสเท็มส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

เฮอิฮัทสึ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

วิจัยและพัฒนา

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดต้ังบนหลังคา

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

17 สวิตเซอร์แลนด์ กรุงเทพฯ7.6มีเลอ แอพพลายแอนเซส จ�ากัด บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

18

19

จีน สมุทรปราการ7.6

สิงคโปร์ - จีน - 
เบลเยียม

ชลบุรี7.6

MR. CHANGXIANG LIU

แว็บโค (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

20

21

22

ไทย สุพรรณบุรี7.1.1.2

ไทย - เกาหลีใต้ - 
จีน

นครราชสีมา7.1.1.2

ไทย ไม่ระบุ7.3.3

คีรีวงศ์ ไบโอก๊าซ จ�ากัด

แอสโทรเนอร์จี โซลาร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

นายสมศักดิ์ รัศมีวิริยะนนท์

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ขนส่งทางเรือ

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

บริการ และสาธารณูปโภคหมวด 77

1

4

2

3

ไอซ์แลนด์ ปทุมธานี7.6

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.5

ฮ่องกง - จีน ชลบุรี7.6

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอร่ี จ�ากัด

โบติน (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอร่ี จ�ากัด

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

71Investment Promotion Journal |

ภาวะส่งเสริมการลงทุน



ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

23

26

24

27

25

28

ไทย บุรีรัมย์7.8

ฮ่องกง - แคนาดา กรุงเทพฯ7.11

ไทย - ญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา7.5

เยอรมนี กรุงเทพฯ7.6

เนเธอร์แลนด์ - 
เบลเยียม

กรุงเทพฯ7.5

จีน - เนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ7.6

ทริปเปิ้ล เอ อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด

อาร์ค ฟู้ด เทคโนโลยี จ�ากัด

เอช - วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เรย์นาร์ส อะลูมิเนียม จ�ากัด

วายโอเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
จ�ากัด

เขตอุตสาหกรรม

วิจัยและพัฒนา

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

31

37

34

32

38

35

33

30

36

29

เยอรมนี

ไทย

กรุงเทพฯ

ไม่ระบุ

7.5

7.3

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

ไทย - ญี่ปุ่น

ไทย

กรุงเทพฯ

นครราชสีมา

7.5

7.1.1.2

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

ญี่ปุ่น - จีน - ฮ่องกง กรุงเทพฯ7.6

ญี่ปุ่น - อินโดนีเซีย กรุงเทพฯ7.6

ไทย นครราชสีมา7.1.1.2

ญี่ปุ่น - จีน - ไต้หวัน นนทบุรี7.6

สเต็ดเล่อร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บิ๊กซี จ�ากัด

MR. TETSUYA TAKAGI

ยูเซ็น แอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จ�ากัด

โชคยืนยงอุตสาหกรรม จ�ากัด

เคหยุน สปริง คอยล์เอเชีย จ�ากัด

MR. NAOMI KAWASHIMA

MR. KICHIRO SAHARA

วีพี สตาร์ช (2000) จ�ากัด

MR. RYOTA SHINTO

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ขนส่งทางเรือ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

โครงกำรอนุมัติ
ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 เดือนมกราคม  2560
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