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“มองเห็น”

“วารสารสงเสริมการลงทุน”

วารสารรายเดือน เเนนดวยเนื้อหา เเละขอมูลดานเศรษฐกิจเเละการลงทุน
ดวยยอดพิมพ 4,000 ฉบับ เผยเเพรเเกสมาชิกที่เปนนักธุรกิจ
นักลงทุน รวมทั้งหนวยงาน เเละองคกรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
เเละอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

อัตราโฆษณาของ “วารสารสงเสริมการลงทุน” ประจำป 2556
ตำเเหนงโฆษณา
1. ปกหลังนอก
2. ปกหนาใน
3. หนา 1
4. ปกหลังใน
5. หนา 2
6. หนา 4
7. หนาในบทความ

พิมพ
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
2 สี

สนใจลงโฆษณา กรุณาติดตอ

อัตรา : หนา : ครั้ง (บาท)
50,000
35,000
35,000
30,000
25,000
25,000
15,000

หมายเหตุ
• ลงโฆษณา 3 เดือน ลด 20% 6 เดือน ลด 35%
• อัตราคาลงโฆษณาดังกลาวเปนราคาสุทธิ
ไมตองคำนวณภาษีมูลคาเพิ่ม เเละไมมีภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

กองบรรณาธิการ “วารสารสงเสริมการลงทุน” ศูนยบริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
โทรศัพท 0 2553 8111 ตอ 8184, 8188 โทรสาร 0 2553 8222 อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th
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รองเลขาธิการฯ
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เริ่มตนปมะเส็งแลว ทีมวารสารฯ ขออวยพรมายังผูอานทุกทาน และตอง
ขอขอบคุณเปนอยางสูง สำหรับทุกแบบสอบถาม และคำแนะนำที่ ไดตอบกลับมา
ซึ่งจะนำไปปรับปรุงเพ�อใหสอดคลองกับความตองการของทานใหมากเทาที่จะ
เปนไปได
ในชวงปนอ้ี าจกลาวไดวา กาวถึงจุดเปลีย่ นทีส่ ำคัญอีกครัง้ สำหรับนโยบาย
การสงเสริมการลงทุน และถือไดวา เปนการปรับเปลีย่ นยุทธศาสตร ในการสงเสริม
การลงทุนครั้งใหญ ในรอบหลายสิบป เปาหมายเพ�อใหสอดรับกับยุทธศาสตร
ประเทศและนโยบายของรัฐบาล ที่ตองการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน และที่
สำคัญคือตองใหปรับตัวไดกบั กระแสความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก โดยเฉพาะ
ในภูมภิ าคเอเชียและอาเซีย่ นทีก่ ำลังถูกจับตาวาจะเติบโตทางดานเศรษฐกิจ หลังจาก
การเกิดวิกฤติในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

กองบรรณาธิการ วารสารสงเสริมการลงทุน
ศูนยบริการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 0 2553 8111 ตอ 8188 และ 6196
โทรสาร : 0 2553 8222 และ 0 2553 8316
อีเมล : head@boi.go.th
เว็บไซต : www.boi.go.th

ออกแบบและพิมพที่

บริษัท มายไซนอี จำกัด
34 ซอยเพชรเกษม 79 แยก 16
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรฯ ในครั้งนี้ บีโอไอไดจัดการสัมมนารับฟง
ความคิดเห็น จากหนวยงานของรัฐ องคกรทีเ่ กีย่ วของ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ทั้งจากในสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยยุทธศาสตร ใหมบีโอไอจะเนน
กิจการที่ ใชนวัตกรรมใหม ใชเทคโนโลยีชน้ั สูง การสรางมูลคาเพิม่ อุตสาหกรรมทีม่ ี
การใชแรงงานนอยและไมสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม ขณะที่กิจการที่อยู ในขายที่
อาจจะถูกยกเลิก คือ กิจการที่ ใชเทคโนโลยีขน้ั ต่ำ ใชแรงงานจำนวนมาก มูลคาเพิม่
นอย กอปญหามลภาวะ เปนตน
นอกจากนี้ ภารกิจของบีโอไอจะไมเพียงแตการมุง เฉพาะการสงเสริมการลงทุน
ในประเทศเทานัน้ แตจะไดขยายบทบาทสงเสริมเอกชนไทยใหไปลงทุนในตางประเทศ
อีกดวย เพ�อนำรายไดเขาประเทศควบคูกันไป
ในปนี้จึงขอเริ่มตนดวยการรวบรวมเร�องราวที่เกี่ยวกับโอกาสการลงทุน
ในตางประเทศ โดยทุกเร�องลวนนาสนใจ และจะมีสวนชวยกระตุนใหเกิดการลงทุน
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กับการปรับนโยบายสงเสริมการลงทุน

นโยบายการสงเสริมการลงทุนของบีโอไอในปจจุบัน แมวาไดนำมาใชสำหรับคำขอรับการสงเสริมการลงทุนที่ย�น
คำขอฯ ตัง้ แตวนั ที่ 14 กันยายน 2552 ซึง่ นับวาเปนเวลาที่ ไมนานนัก และไดผลในรูปของปริมาณเม็ดเงินทีม่ กี ารลงทุน
ทีน่ า พอใจ หากเม�อพิจารณาจากในภาพรวมของการพัฒนาประเทศ เพ�อใหเกิดการแขงขันทัง้ ในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
แลว ยังอาจมีสิ่งที่ควรตองปรับปรุงอยูบาง
จากการพบส�อมวลชนในฐานะเลขาธิการ
บีโอไอเปนครั้งแรก เม�อกลางเดือนธันวาคมที่
ผานมา นายอุดม วงศวิวัฒน ไชย ไดกลาวถึง
ผลการดำเนินงานของบีโอไอในชวงทีผ่ า นมาสรุป
ไดวาจาก 9 เดือนที่ผานมาของป 2555 มีผูขอรับ

การสงเสริมการลงทุนมากกวา 800,000 ลานบาท โดยรอยละ 50
เปนการลงทุนจากตางประเทศ ซึง่ ญีป่ นุ ยังคงมีการลงทุนสูงสุด สงผล
ตอภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศคอนขางสูง จากนีจ้ ะตองปรับทิศทาง
การทำงานใหเหมาะสมกับเปาหมายของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และตรงกับความตองการของนักลงทุน

ปรับประเภทกิจการ

นโยบายการสงเสริมการลงทุน
คงตองมีการปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม
และปจจัยตางๆ

แตละเขตดังกลาวจะมีการกำหนดสิทธิประโยชนทแ่ี ตกตางกันไป
แตกลุมอุตสาหกรรมที่ลงทุนในแตละเขตนั้นมักมีความใกลเคียงกัน
ในขณะที่การใหสิทธิประโยชนเพ�อใหผูประกอบการลดตนทุนการผลิต
เพ�อใหเกิดการลงทุนในสวนของเทคโนโลยีและเคร�องจักรเพิ่มขึ้น
แตการลงทุนไมมากขึน้ ตามทีค่ วรจะเปน ดังนัน้ จึงมีแนวคิดจะ “ยกเลิก”
ระบบใหสทิ ธิประโยชนตามเขตทีต่ ง้ั และหันไปมุง เนนการสงเสริมแบบ
“คลัสเตอร” อุตสาหกรรมเฉพาะกลุม ในแตละภาคและตามพืน้ ทีช่ ายแดน
ของประเทศ

และไดกลาวเพิ่มเติมวา “จะไมมุงเนนให
การสงเสริมฯ ในเชิงปริมาณ แตเนนคุณภาพ
การลงทุนจะตองสรางมูลคาเพิ่มเปนประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผานมามี
การศึกษาและทำใหเห็นวาเราควรจะเนนสงเสริมฯ
ในบางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกิจการที่ลงทุน
เองได ไมตองอาศัยการสงเสริมการลงทุนนั้น
ควรเปดโอกาสใหนักลงทุนลงทุนไดดวยตัวเอง
สิ่งที่บีโอไอควรสนับสนุนคือ โครงการที่ลงทุน
ไดยาก เน�องดวยติดปญหาตางๆ ให โครงการนัน้ ๆ
สามารถผลิตในประเทศและแขงขันได แตในขณะนี้
ยังไมสรุปประเภทกิจการสงเสริมฯ”

จะไมมงุ เนนใหการสงเสริมฯ
ในเชิงปริมาณ แตเนนคุณภาพ
การลงทุนจะตองสรางมูลคาเพิ่ม
เปนประโยชนตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ

07
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

เลขาธิการฯ ไดขยายความถึงการปรับทิศทางการทำงานวา จะตอง
เนนเชิงรุกและสอดคลองกับการลงทุนในปจจุบนั โดยจากนี้ บีโอไอจะ
ดำเนินการศึกษาผลการสงเสริมการลงทุนทีผ่ า นมาวา เกิดประโยชนตอ
เศรษฐกิจของประเทศมากนอยเพียงใด เพราะนโยบายการสงเสริม
การลงทุนคงตองมีการปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม
และปจจัยตางๆ บางนโยบายอาจเหมาะสมในบางชวงบางเวลาเทานัน้
จึงควรปรับใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศมากขึ้น เชน จากเดิม
ทีเ่ คยใหสทิ ธิประโยชนตามเขตทีต่ ง้ั แบงเปนเขต 1 เขต 2 และเขต 3
ตามรายไดของแตละจังหวัดและพื้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร

วารสารสงเสริมการลงทุน

ไฮไลต การปรับทิศทางการลงทุน

นอกจากนี้ ในการปรับนโยบายสงเสริมการ
ลงทุน จะมีการลดประเภทกิจการทีจ่ ะใหการสงเสริม
การลงทุนใหม ใหสอดรับกับทิศทางการลงทุนมากขึน้
เน�องจากประเภทกิจการที่ ไดรับการสงเสริมฯ
ในขณะนีม้ มี ากถึง 200 กวากิจการ แตขาดความ
ชัดเจนวาควรพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทใด
กอนทีจ่ ะกำหนดนโยบายใหมน้ี จะทำการศึกษาเพ�อ
ใหสามารถระบุไดชัดเจนวา อุตสาหกรรมใดที่ควร
เปน “อุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศ” โดย
จะใหเหลือประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนไมเกิน 100 ประเภท ซึง่ ตองเปนอุตสาหกรรม
ในเชิงสรางสรรค นำความรูแ ละเทคโนโลยีมาสราง
มูลคาเพิ่ม ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
ที่สำคัญจะตองประหยัดตนทุนดานพลังงาน
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ขยายการลงทุนในตางประเทศ

ทั้งนี้ นอกจากจะมีการปรับนโยบายสงเสริม
การลงทุนในประเทศแลว ยังไดทบทวนนโยบาย
การสงเสริมนักลงทุนไทยไปลงทุนยังตางประเทศ
ที่บีโอไอจะดำเนินการเชิงรุกมากขึ้น โดยจะเริ่ม
ปฏิบัติงานเปน 2 แนวทางหลัก ดังนี้
1) ศึกษาลูทางลงทุนในประเทศเปาหมาย
วามีกฎระเบียบ ขอบังคับอยางไรทีน่ กั ลงทุนตองรู
การนำนักลงทุนไปสำรวจกอนที่จะเขาไปลงทุน
2) การตัง้ หน�วยงานรับผิดชอบดูแลนักลงทุน
ไทยที่ลงทุนในตางประเทศ
สำหรับการแกไขปญหาแรงงานขาดแคลนนัน้
บีโอไอมีนโยบายใหผูไดรับการสงเสริมฯ ตองใช
แรงงานในประเทศเทานัน้ แตจากปญหาขาดแคลน
แรงงาน จึงตองผอนปรนเพียงชัว่ คราว จะแกปญ หา
ระยะยาวโดยหารือกับกระทรวงศึกษาธิการเพิ่ม
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ในสถาบันการศึกษา
เพ�อใหมีแรงงานเขาระบบมากขึ้น

จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น
ยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหม

เพ�อใหการปรับนโยบายของบีโอไอตามขางตน
สอดคลองกับความตองการของนักลงทุน และ
เพ�อใหเกิดผลตอการพัฒนาประเทศมากที่สุด
บีโอไอ จึงไดจัดสัมมนาใหญเพ�อรับฟงความเห็น

จากภาคเอกชนทั้งไทยและตางประเทศในไทย เม�อวันที่ 14 มกราคม
2556 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ์ิ กรุงเทพฯ ในหัวขอ “ยุทธศาสตร
สงเสริมการลงทุนใหม : เพ�ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอยางยัง่ ยืน ” โดย
มีผเู ขารวมงานประมาณ 1,500 คน โดยรางยุทธศาสตร ใหมจะสงเสริม
การลงทุนแบบมีเปาหมายชัดเจน เนน 10 กลุมอุตสาหกรรมสำคัญ
ยกเลิกสงเสริมการลงทุนกิจการที่มีมูลคาเพิ่มต่ำ ใชแรงงานเขมขน
มีปญ
 หาสิง่ แวดลอมมาก คาดรวบรวมความเห็นภาคเอกชนทัว่ ประเทศ
เสร็จกอนสิ้นกุมภาพันธนี้ เพ�อเสนอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
หรือ “บอรดใหญ” พิจารณาคาดวาจะประกาศใช ในเดือนมีนาคม และ
มีผลบังคับใชเดือนมิถุนายน 2556
นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
เปดเผยภายหลังกลาวเปดงานสัมมนารับฟงความคิดเห็นฯ วา
“กระทรวงอุตสาหกรรมและบีโอไอมีความตัง้ ใจทีจ่ ะรับฟงขอเสนอ
และความคิดเห็นจากผูป ระกอบการทัง้ ไทยและตางชาติ เพ�อนำขอเสนอ
ตางๆ ทัง้ จากการจัดสัมมนาในวันนี้ และจากงานสัมมนา ทีจ่ ะจัดขึน้ อีก
4 ครัง้ ในทุกภูมภิ าคมาประกอบการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร ใหมของ
การสงเสริมการลงทุน ทีม่ นี ายกิตติรตั น ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวากระทรวงการคลังเปนประธาน และคาดวานโยบาย
สงเสริมการลงทุนภายใตยุทธศาสตร ใหมจะมีผลบังคับใช ในเดือน
มิถุนายน 2556 เปนตนไป

ที่ผานมา การปรับปรุงนโยบายสงเสริมการลงทุนของบีโอไอ
จะรับฟงความเห็นและขอเสนอจากภาคเอกชน เพราะนโยบาย
สงเสริมการลงทุนจะตองตอบสนองความตองการของนักลงทุน ครัง้ นี้
จึงไดฟงเสียงจากนักลงทุนเชนเดียวกัน แตสถานการณ ในปจจุบัน
และในอนาคตทำใหกระทรวงอุตสาหกรรมและบีโอไอตองคำนึงถึง
ปจจัยอ�นๆ ดวย ซึ่งลวนแตเปนเปาหมายของยุทธศาสตรสงเสริมการ
ลงทุนใหม ไดแก การเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
การยกระดับหวงโซการผลิตของภาคอุตสาหกรรม การลดภาระทาง
การคลัง ดวยการใชสิทธิประโยชนดานภาษีอากรอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ทัง้ นี้ ภายใตรา งยุทธศาสตร ใหม บีโอไอมีแนวทางทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
จากเดิมที่ใหสง เสริมการลงทุนเกือบทุกกิจการมาเปนสงเสริมการลงทุน
แบบมีเปาหมายชัดเจน เนน 10 กลุมอุตสาหกรรมสำคัญ ไดแก
1. กลุม โครงสรางพืน้ ฐานและ โลจิสติกส เชน เขตอุตสาหกรรม
การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติน้ำประปาหรือน้ำเพ�ออุตสาหกรรม
การขนสงมวลชนและขนสงสินคา สนามบินพาณิชย ศูนยบริการ
โลจิสติกส

6. กลุมเทคโนโลยีพื้นฐานขั้นสูง เชน
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี
วัสดุขั้นสูง

3. กลุม อุตสาหกรรมการแพทยและเคร�องมือวิทยาศาสตร เชน
เคร�องมือแพทย ยา อาหารทางการแพทย เคร�องมือวิทยาศาสตร

7. อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินคา
เกษตร เชน อาหารแปรรูป วัตถุเจือปนอาหาร
สารสกัดจากสมุนไพร การปรับปรุงพันธุและ
ขยายพันธุพืช ผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ
เชือ้ เพลิงชีวภาพ เชน เอทานอล และไบโอดีเซล

4. กลุม อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและบริการดานสิง่ แวดลอม
เชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน กิจการ Recycle การบริการ
บำบัดน้ำเสียและกำจัดกากอุตสาหกรรม การบริการดานจัดการพลังงาน
(ESCO)

8. อุตสาหกรรม Hospitality & Wellness
เชน กิจการสนับสนุนการทองเที่ยวและกีฬา
การสรางภาพยนตรไทยและบริการที่เกี่ยวของ
ศูนยฟน ฟูสขุ ภาพ ศูนยสวัสดิการสำหรับผูส งู อายุ

2. กลุม อุตสาหกรรมพืน้ ฐาน เชน เหล็ก ปโตรเคมี เย�อกระดาษ
หรือกระดาษ เคร�องจักร
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ใหการสงเสริมฯ เนนนวัตกรรม – สรางมูลคาเพิ่ม

5. กลุม ธุรกิจบริการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
เชน R & D, HRD, Engineering Design, Software
บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร บริการสอบเทียบ
มาตรฐาน กิจการ ROH กิจการสนับสนุนการคา
และการลงทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

การสงเสริมใหเกิดคลัสเตอรอุตสาหกรรมใหมในแตละภูมิภาค
หรือพื้นที่ชายแดนเพ�อกระจายความเจริญ และการเพิ่มบทบาทใหม
ของบีโอไอเพ�อสามารถใหบริการและการอำนวยความสะดวกที่ดีขึ้น
ทั้งกอนและหลังการลงทุน ทั้งการลงทุนในประเทศและตางประเทศ”
นายประเสริฐกลาว

การลงทุน คือ เปนกิจการที่มีมูลคาเพิ่มตํ่า การใชเทคโนโลยีอยูใน
ระดับตํ่า กระบวนการผลิตไมซับซอน การเช�อมโยงกับอุตสาหกรรม
ตางๆ มีนอย ใชแรงงานเขมขน และสามารถดำเนินกิจการไดเอง
โดยไมจำเปนตองไดรับการสงเสริมการลงทุน
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นอกจากนี้ ยังมีกจิ การทีบ่ โี อไออาจเลิกสงเสริมการลงทุน เพราะมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาก หรือใชพลังงานสูง รวมถึงกิจการที่เปน
กิจการสัมปทาน หรือกิจการผูกขาดที่รัฐคุมครองอยูแลวและกิจการที่
ขัดกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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9. อุตสาหกรรมยานยนตและอุปกรณขนสง
อ�นๆ เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถไฟ รถไฟฟา
อากาศยาน ตอเรือหรือซอมเรือ
10. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร�องใช
ไฟฟา เชน Electronic Design, Organics &
Printed Electronics, HDD & SDD และชิน้ สวน
เซลลแสงอาทิตย และ White Goods
โดยทั้ง 10 กลุมอุตสาหกรรมที่บีโอไอจะ
มุงเนนใหการสงเสริมการลงทุน จะครอบคลุม
กิจการประมาณ 130 ประเภท โดยแบงเปนกิจการ
ที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลประมาณ 100
กิจการ ซึ่งเปนกิจการที่มีความสำคัญสูงตอการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและมีความจำเปนตองให
สิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ�อ
กระตุนใหเกิดการลงทุน และสามารถแขงขันกับ
ประเทศคูแขงได
สวนอีกประมาณ 30 กิจการ จะไดรับสิทธิ
ประโยชนยกเวนอากรขาเขาเคร�องจักร วัตถุดิบ
และสิทธิประโยชนที่มิใชภาษี เชน การถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน การนำเขาชางฝมือและผูชำนาญ
การชาวตางชาติ ขณะที่กิจการที่เคยใหสงเสริม
การลงทุนและอยูในขายที่จะเลิกใหการสงเสริม
การลงทุน มีปจจัยในการพิจารณาเลิกสงเสริม

ภายใตยทุ ธศาสตรสง เสริมการลงทุนใหม จะใหความสำคัญเพิม่ เติม
ดานวิจัยพัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอม โดยจะเพิ่มระยะเวลายกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 1 - 3 ป รวมทั้งเปลี่ยนการสงเสริม
การลงทุนตามเขตพื้นที่ เปนการสงเสริมการลงทุนใหเกิดคลัสเตอร
อุตสาหกรรมใหมในภูมภิ าค อาทิ คลัสเตอรอตุ สาหกรรมอาหารแปรรูป
คลัสเตอรอตุ สาหกรรมอาหารฮาลาล คลัสเตอรอตุ สาหกรรมยางพารา
คลัสเตอรอุตสาหกรรมแฟชั่น คลัสเตอรอุตสาหกรรมอากาศยาน
คลัสเตอรวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี และคลัสเตอร 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต เปนตน

นโยบายใหมเพ�อความสมดุล

การปรับเปลีย่ นนโยบายสงเสริมการลงทุนของบีโอไอ มีแนวทางหลัก
คือ จะตองเปนการลงทุนทีค่ ำนึงถึงความสมดุลทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม รวมถึงความสมดุลของภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ โดยจะใหความสำคัญกับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ
ที่เปนเปาหมายของประเทศ ซึ่งจะเปนการลงทุนเพ�อสงเสริมใหเกิด
การลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมแหงอนาคต และเปนทิศทางธุรกิจใหม
ของโลก เชน อุตสาหกรรมความคิดสรางสรรค อุตสาหกรรมสีเขียว
และเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม อุตสาหกรรมทีม่ มี ลู คาเพิม่ พลังงานทดแทน
ทองเที่ยวและสุขภาพ กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ และศูนยกลางทาง
ดานโลจิสติกส กระจายความเจริญสูภูมิภาค

ภายใตยุทธศาสตรสงเสริม
การลงทุนใหม จะใหความสำคัญเพิ่มเติม
ดานวิจัยพัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอม

สวนการใหสทิ ธิประโยชนนน้ั แมคาดวาจะมีการลดสิทธิประโยชน
พืน้ ฐานลง แตจะพิจารณาเพิม่ สิทธิประโยชนหากมีการลงทุนเพิม่ ในเร�อง
ของการวิจัยและพัฒนา การฝกอบรมบุคลากร และการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม

กำหนดการสัมมนารับฟงความคิดเห็น

“ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนใหม : เพ�ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอยางยั่งยืน”
ในสวนภูมิภาค 4 จังหวัด ดังนี้
สถานที่จัดงานสัมมนา

ผูรับผิดชอบ

โทรศัพท

24 มกราคม 2556

โรงแรมเดอะ ซายน พัทยา

ศูนยเศรษฐกิจ
การลงทุนภาคที่ 4
(ชลบุรี)

0 3840 4900

4 กุมภาพันธ 2556

โรงแรมดิเอ็มเพรส

ศูนยเศรษฐกิจ
การลงทุนภาคที่ 1
(เชียงใหม)

0 5320 3397 - 400

11 กุมภาพันธ 2556

โรงแรมสีมาธานี

ศูนยเศรษฐกิจ
การลงทุนภาคที่ 2
(นครราชสีมา)

0 4421 3184 - 6

18 กุมภาพันธ 2556

โรงแรมไดมอนด พลาซา

ศูนยเศรษฐกิจ
การลงทุนภาคที่ 6
(สุราษฎรธานี)

0 7728 4637 และ
0 7728 4435

ทั้งนี้ สามารถดาวน โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาไดที่เว็บไซต www.boi.go.th และหากนักลงทุนไมสะดวก
เขารวมการสัมมนา สามารถแสดงความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนใหมไดที่ strategy@boi.go.th
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556
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วันที่จัดสัมมนา

วารสารสงเสริมการลงทุน

นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงกฎระเบียบ เพ�อเสริมสรางบรรยากาศ
การลงทุนที่ดี เนนการอำนวยความสะดวกผานสิทธิประโยชนที่ไมใช
ภาษีและบริการครบวงจร รวมทั้งปองกันและแกไขปญหาใหนักลงทุน
บูรณาการเคร�องมือของหน�วยงานตางๆ รวมทัง้ ใหความสำคัญกับการ
สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศมากขึน้ ซึง่ จะทำใหประเทศมีการ
พัฒนาทั้งทางดานอุตสาหกรรม การลงทุน และเศรษฐกิจอยางมั่นคง
ตอไป

โอกาสธุรกิจไทยในตางประเทศ
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ความเปนมา
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ของการลงทุนไทยในตางประเทศ
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ประเทศไทยไดไปลงทุนในตางประเทศมานานแลว โดยเฉพาะภายหลังนโยบายของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ทีจ่ ะเปลีย่ นสนามรบเปนสนามการคา แมการลงทุนในตางประเทศจะลดลงมากเม�อประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ
ป 2540 แต ในระยะหลังไดฟนตัวอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในป 2554 ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่ตัวเลขการลงทุนโดยตรง
ของไทยไปยังตางประเทศ มากกวาตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมายังประเทศไทย

เริ่มลงทุนภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

การลงทุนในตางประเทศความจริงแลว ไมใชเร�องใหมสำหรับ
ประเทศไทยแตอยางใด โดยในอดีตทีผ่ า นมา บริษทั ไทย เชน ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นับเปนธนาคารแหงแรกของไทยที่ไดบุกเบิก
ลงทุนในตางประเทศตัง้ แตป 2497 โดยไปเปดสาขาทีฮ่ อ งกงเปนแหงแรก
เน�องจากเห็นวาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของคนจีนโพนทะเล ประกอบมี
กฎระเบียบทีเ่ อือ้ ตอการดำเนินธุรกิจ ทำใหสามารถอำนวยความสะดวก
ดานการเงินแกทั้งนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจตางชาติ

ตอมาในป 2498 ธนาคารกรุงเทพไดเปดสาขาตางประเทศแหงที่ 2
ที่กรุงโตเกียว เพ�ออำนวยความสะดวกแกการคาระหวางไทย ฮองกง
และญี่ปุน จากนั้นตั้งสาขาในประเทศอ�นๆ เพิ่มเติม เชน สิงคโปร
กรุงลอนดอน กรุงกัวลาลัมเปอร ฯลฯ
สวนตระกูลกาญจนพาศนไดเริ่มไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตนาฬ�กา
และชิน้ สวนทีฮ่ อ งกงภายหลังป 2516 เน�องจากประเทศไทยในชวงนัน้
เกิดความวุนวายทางการเมือง รวมถึงไปซื้อกิจการนาฬ�กาบูโลวาใน
ตางประเทศ

ดำเนินธุรกิจในตางประเทศ โดยในสมัยพลเอก
เปรม ติณสูลานนท ดำรงตำแหน�งนายกรัฐมนตรี
ไดมคี ำสัง่ สำนักนายกรัฐมนตรีแตงตัง้ คณะกรรมการ
และจัดตั้งศูนยประสานงานสงเสริมธุรกิจไทยใน
ตางประเทศขึน้ มีเปาหมายไปดำเนินธุรกิจรับเหมา
กอสรางทีต่ ะวันออกกลาง ศูนยประสานงานนี้ไมมี
เจาหนาที่ประจำเปนการยืมตัวมาจากหน�วยงาน
อ�น อยางไรก็ตาม การดำเนินการไมประสบผลสำเร็จ
เทาใดนัก เม�อไมมีกิจกรรมใดๆ เจาหนาที่เหลานี้
จึงยายกลับสังกัดเดิม

ซีพีบุกเบิกลงทุนที่ประเทศจีน

สวนเครือเจริญโภคภัณฑไดเริ่มไปลงทุนตั้งโรงงานอาหารสัตวที่
อินโดนีเชียเม�อป 2515 จากนั้นอีก 2 ปก็ตั้งกิจการผลิตและจำหน�าย
พันธุ ไก ตอมาก็รวมทุนกับ Dekarb Agresearch (USA) ตั้งกิจการ
ผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม ในป 2517 เริ่มกิจการเสี้ยงสัตวปกที่
มาเลเซีย และป 2519 ตั้งโรงงานอาหารสัตวที่สิงคโปร
เครือเจริญโภคภัณฑไดไปลงทุนในประเทศจีนเม�อป 2522 โดยใช
ช�อภาษาจีนกลางวา “เจิง้ ตา” นับเปนบริษทั ตางชาติรายแรกๆ ทีเ่ ขาไป
บุกเบิกการลงทุนในประเทศจีนภายหลังเปดประเทศ เริ่มจากโรงงาน
อาหารสัตวที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และไดขยายกิจการอยาง
รวดเร็วจนกลายเปนนักลงทุนตางประเทศรายใหญในประเทศจีน

จากนั้นนับเปนจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
ดานนโยบายตางประเทศของไทย จากเดิมมี
นโยบายโดดเดี่ยวกลุมประเทศอินโดจีน เพ�อ
บีบบังคับใหเวียดนามถอนทหารออกจากกัมพูชา
กลายมาเปนนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนสนาม
การคา ซึ่งประสบผลสำเร็จ ทำใหความสัมพันธ
ระหวางไทยและประเทศกลุม อินโดจีนเปลีย่ นแปลง
อยางสิ้นเชิง จากศัตรูคูอาฆาตกลายมาเปน
มิตรประเทศ

ตอมารัฐบาลเริ่มสนใจสงเสริมอุตสาหกรรมกอสรางให ไป

แมจะเกิดการรัฐประหารรัฐบาลชาติชาย
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คณะนักลงทุนไทยที่ ไปศึกษาลูทางการลงทุนในเวียดนามชวงกอนฟองสบูแตก

สำหรับนโยบายสงเสริมใหคนไทยไปลงทุน
ตางประเทศนั้น เริ่มตนอยางจริงจังภายหลัง
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดรับโปรดเกลาฯ
เปนนายกรัฐมนตรีเม�อกลางป 2531 ซึ่งพลเอก
ชาติชาย มีความเชีย่ วชาญในดานการตางประเทศ
จากการเปนเอกอัครราชทูตไทยประจำหลายประเทศ
และยังมีประสบการณเคยดำรงตำแหน�งรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศในสมัยรัฐบาล
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช มีผลงานสำคัญทีโ่ ดดเดน
คือ สถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเม�อป 2518

วารสารสงเสริมการลงทุน

เริ่มสงเสริมอยางจริงจัง
สมัยพลเอกชาติชาย

เม�อป 2534 แตรัฐบาลในชุดตอๆ มาตางได
สานตอนโยบายของพลเอกชาติชาย เชนรัฐบาล
นายอานันท ปนยารชุน ไดแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาเม�อเดือนเมษายน 2534 มีขอหนึ่งวาจะ
ส ง เสริ ม การลงทุ น ของไทยในประเทศกลุ  ม
อินโดจีน

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บีโอไอเปนหัวหอก

วารสารสงเสริมการลงทุน
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หั ว ใจสำคั ญ ของนโยบายข า งต น คื อ
มอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนเปนผูป ฏิบตั ิ เพ�อใหแนวนโยบายเปลีย่ น
สนามรบเปนสนามการคาเกิดผลอันเปนรูปธรรม
โดยบีโอไอไดจดั ตัง้ หน�วยงานเฉพาะทำงานในดาน
นี้ขึ้น มีภารกิจในดานตางๆ เชน ศึกษาลูทางการ
ลงทุน ศึกษาขอมูลเกีย่ วกับกฎระเบียบและขอจำกัด
ดานการคาและการลงทุนในกลุมนี้ มีการจัด
นักธุรกิจหลายคณะไปเยี่ยมเยือนประเทศตางๆ
ในแถบอินโดจีน นอกจากนี้ ยังพยายามสราง
สายสัมพันธกับหน�วยงานสงเสริมการลงทุนของ
ประเทศกลุมอินโดจีน เพ�อสรางเครือขายดาน
ขาวสารและใหหน�วยงานเหลานีอ้ ำนวยความสะดวก
ตอการลงทุนของคนไทย

ลงทุนจำนวนมากชวงเศรษฐกิจฟองสบู

ในชวงเศรษฐกิจฟองสบูกอนวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 กลุมธุรกิจ
ของไทยจำนวนมากไดเขาไปลงทุนในตางประเทศ เชน กลุมเอ็มกรุป
ในเครือหนังสือพิมพผูจัดการ ไดกอตั้งบริษัท M.Grand Hotel เม�อป
2535 โดยมีทนุ จดทะเบียน 1,000 ลานบาท เพ�อลงทุนในกิจการโรงแรม
ในมณฑลหยุนหนาน (ยูนาน) ของจีนหลายโครงการ ดังนี้
- ถือหุนรอยละ 90 ในบริษัทแกรนดคุนหมิงโฮเต็ล ซึ่งทำธุรกิจ
โรงแรมที่นครคุนหมิง
- ถือหุนรอยละ 90 ในบริษัทแกรนดสิบสองปนนาโฮเต็ล ซึ่งทำ
ธุรกิจโรงแรมที่เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา

ในช ว งนั ้ น รั ฐ บาลยั ง ได ม ี แ ผนพั ฒ นา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมภิ าค
โดยในเฟสแรกไดกำหนดเปาหมาย ใหไทยเปน
ศูนยกลางระดมทุนในภูมิภาคอินโดจีนและพมา
โดยมีมาตรการตางๆ เชน ขยายบทบาทของ
เงินบาทในการคาการลงทุนของภูมิภาค ลดการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รวมถึงการอนุญาตใหจดั ตัง้ วิเทศธนกิจ (Bangkok

- ถือหุนรอยละ 70 ในบริษัทแกรนดตาลี่โฮเต็ล ซึ่งทำธุรกิจ
โรงแรมที่นครตาลี่

ทำใหผปู ระกอบการไทยสามารถระดมทุนจำนวนมาก
ในสกุลเงินตราตางประเทศจากตลาดเงินระหวาง
ประเทศไดงายขึ้น ยิ่งกระตุนและใหลงทุนใน
ตางประเทศมากยิ่งขึ้น

บริษัท กระทิงแดง รวมลงทุนกับนักลงทุนทองถิ่นกอตั้งบริษัท
Red Bull Vitamin Drink จำกัด ในประเทศจีนเม�อป 2537 เพ�อจำหน�าย
เคร�องด�มกระทิงแดง (Red Bull) นับวาไดรับความนิยมคอนขางมาก
ในประเทศจีน

International Banking Facilities - BIBF)

- ถือหุนรอยละ 70 ในบริษัทแกรนดลี่เจียงโฮเต็ล ซึ่งทำธุรกิจ
โรงแรมที่นครลี่เจียง
สวนกลุม มิตรผลเขาไปลงทุนทำธุรกิจโรงงานน้ำตาลในจีนตัง้ แตป
2536 เปนตนมา โดยรวมทุนกับรัฐบาลทองถิ่น

สวนบริษทั แอ็ดวานซเพนทแอนดเคมีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
ผูผลิตสีดัชทบอย ไดลงทุนกอสรางโรงงานในเวียดนามเม�อป 2537
โดยรวมลงทุนกับบริษัท Dong Tam Production - Construction Trading จำกัด ของเวียดนาม
บริษัท ปตท. สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ในเครือ ปตท. เริ่ม
เขารวมโครงการสำรวจและขุดเจาะกาซธรรมชาติในเมียนมารเม�อป
2538 เริม่ ตนจากแหลงเยดานา ซึง่ อยูบ ริเวณอาวเมาะตะมะ ประเทศ
พมา โครงการนี้เริ่มตนโดยบริษัท Total ของฝรั่งเศส ตอมาบริษัท
Unocal เขารวมโครงการเม�อป 2536 และเครือ ปตท. ไดเขาไปถือหุน
เม�อป 2538

คณะอนุกรรมการฯ ไดเห็นชอบกับการศึกษาของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดประเทศเปาหมายออกเปน 3 ระดับ
ตามความสำคัญกอนหลัง โดยระยะแรก มุงสงเสริมการลงทุนไปยัง
ประเทศอินโดจีน เมียนมาร และจีน สำหรับระยะที่สอง มุงสงเสริม
การลงทุนไปยังประเทศอาเซี่ยนอ�นๆ และเอเชียใต และระยะที่สาม
มุงสงเสริมการลงทุนไปยังยุโรปตะวันออก แอฟริกา และเม็กซิโก
สำหรับอุตสาหกรรมเปาหมายทีจ่ ะสงเสริมไปลงทุนยังตางประเทศ
จำแนกเปน 4 กลุม
กลุม แรก คือ แปรรูปสินคาเกษตร อาหารสัตว ปศุสตั ว และประมง
กลุมที่สอง คือ พลังงานและปโตรเคมี
กลุม ทีส่ าม คือ สิง่ ทอและเคร�องนุง หม อัญมณีและเคร�องประดับ
กระดาษ และน้ำตาล

- ดานภาษีอากร ไดพจิ ารณาเห็นวาขอตกลง
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ นเปนเพียงกระบวนการลดภาระ
การเสียภาษีซำ้ ซอนในประเทศผูร บั การลงทุนและ
ประเทศไทย โดยไมไดเปนสิทธิและประโยชน
ในการกระตุนการลงทุนแตอยางใด จึงควรมี
มาตรการกระตุน การลงทุน เชน เครดิตภาษีสำหรับ
คาใชจายในการลงทุนชวงเริ่มตน
- ดานสนับสนุนขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับ
กฎระเบียบและลูทางการลงทุน
- ดานคุมครองการลงทุน
- ดานการใหความชวยเหลือตางประเทศ
ควรสงเสริมความชวยเหลือใหมากขึ้น โดยการ
ดำเนินการควรผสมผสานเขากับความสัมพันธ
ระหวางประเทศและการสนับสนุนการคาการลงทุน
ของไทย
- ดานการเจรจาตอรองระดับรัฐบาล
หน�วยงานตางๆ ควรรวมมือกันเพ�อกำหนดยุทธวิธี
เกีย่ วกับประเด็นตอรองกับตางประเทศ โดยนำปจจัย
ตางๆ เชน การคา การลงทุน ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ฯลฯ มาเปนปจจัยสนับสนุนการเจรจา

ลงทุนลดลงมากหลังวิกฤติตมยำกุง

เม�อประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติทางการเงิน
เม�อป 2540 ทำใหการลงทุนไทยในตางประเทศ
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จากความสนใจลงทุนในตางประเทศจำนวนมาก ดังนัน้ ในป 2539
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนซึ่งขณะนั้นมีนายบรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เปนประธาน ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน และมีตวั แทนของหน�วยงานภาครัฐและเอกชนเปนอนุกรรมการ
เพ�อยกระดับการสงเสริมการลงทุนไทยตางประเทศ

สำหรับมาตรการ/นโยบาย ประกอบดวย
ดานตางๆ เชนวา
- ด า นการเงิ น ควรสนั บ สนุ น สิ น เช� อ
ดอกเบี้ยต่ำ

วารสารสงเสริมการลงทุน

จัดตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนไทย
ในตางประเทศ

กลุมที่สี่ คือ โทรคมนาคม สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน กอสราง วัสดุกอสราง และบริการ
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แทบจะหยุดชะงักลง เน�องจากภาคธุรกิจไทย
เผชิญปญหาทางการเงินอยางรุนแรง ตองลด
การลงทุนในตางประเทศ หรือปรับโครงสราง
การลงทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ตัวอยางหนึ่ง คือ เครือเจริญโภคภัณฑ
เม�อตองเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ ไดปรับเปลี่ยน
นโยบายครัง้ ใหญ โดยตัดขายธุรกิจที่ไมใชธรุ กิจหลัก
ออกไปหากไดราคาที่เหมาะสม โดยตั้งเปาหมาย
ใหเหลือเฉพาะธุรกิจการเกษตรและธุรกิจคาปลีก
คาสง ซึ่งตนเองมีความเชี่ยวชาญเทานั้น จาก
นโยบายขางตน จึงตัดสินใจขายหุน ทีถ่ อื อยูค รึง่ หนึง่
ในบริษทั Shanghai Ek-Chor Motorcycle Corp
จำกัด ออกไป (ปจจุบันเปลี่ยนช�อเปนบริษัท
Shanghai Xingfu Motorcycle จำกัด) ซึง่ มีโรงงาน
ประกอบรถจักรยานยนตทน่ี ครเซีย่ งไฮ โดยยังคง
ถือหุน เฉพาะบริษทั Luoyang Northern Ek-Chor
Motorcycle Corp จำกัด ซึ่งมีโรงงานประกอบ
รถจักรยานยนตที่นครลั่วหยางเทานั้น
ขณะเดียวกันหลายบริษัทที่ ไปลงทุนใน
ตางประเทศอยูแลว สวนใหญไดขายกิจการที่มี
อยูแลวในตางประเทศเพ�อนำเงินมาเสริมสภาพ
คลอง เปนตนวา เครือ SCG ไดขายกิจการใน
ตางประเทศแทบทัง้ หมด ยกเวนเฉพาะการลงทุน
ในภูมิภาคอาเซี่ยน
สำหรับกลุม อัลฟาเทค ไดเคยเขาไปลงทุน
กอตั้งโรงงานประกอบและทดสอบวงจรรวม
(Integrated Circuit) ทีน่ ครเซีย่ งไฮ แตเน�องจาก
บริษทั ประสบปญหาทางการเงินอยางรุนแรงในชวง
วิกฤติเศรษฐกิจ จึงขายกิจการทีน่ ครเซีย่ งไฮออกไป
สวนบริษัท จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เม�อ
เดือนกุมภาพันธ 2541 ไดประกาศขายหุน ทัง้ หมด
ทีถ่ อื ในบริษทั Digital Telecommunications Inc
(Digital) ในฟลิปปนส ที่บริษัทถือหุนเปนสัดสวน

รอยละ 2.36 คิดเปน 150 ลานหุน แกบริษทั ING Baring Securities
และ Merrill Lynch (Philippines)
ขณะเดียวกันบีโอไอไดชะลอกิจกรรมในดานสงเสริมการลงทุนไทย
ในตางประเทศลง โดยหันมาสงเสริมการลงทุนภายในประเทศเปนหลัก
ภายหลังเปลีย่ นแปลงรัฐบาลและจัดตัง้ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ก็ไมมกี ารจัดตัง้ คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
ขึ้นอีกและงบประมาณที่เกี่ยวของกับกิจกรรมในดานนี้ ไดถูกตัดทอนลง
ในชวงดังกลาว

การจัดทำบันทึกความเขาใจเกี่ยวกับความรวมมือระหวางบีโอไอ
กับหนวยงานสงเสริมการลงทุนของเวียดนามเม�อป 2546

เริ่มลงทุนอีกครั้งภายหลังวิกฤติคลี่คลาย

เม�อสถานการณทางเศรษฐกิจของไทยไดปรับตัวดีขึ้น ทำใหการ
ลงทุนในตางประเทศไดเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เปนตนวา โครงการ
Super Brand Mall ของเครือเจริญโภคภัณฑ ซึ่งเปนศูนยการคา
ขนาดใหญที่เขตผูตงของนครเซี่ยงไฮ ไดเริ่มกอสรางปลายป 2538
แตการกอสรางไดหยุดชะงักลงในป 2540 เน�องจากเครือเจริญโภคภัณฑ
เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย เม�อสามารถเจรจากับเจาหนี้
ไดสำเร็จ จึงเริม่ กอสรางโครงการขางตนอีกครัง้ หนึง่ ในป 2542 ซึง่ การ
กอสรางแลวเสร็จและเปดดำเนินการปลายป 2544
บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ซึง่ เปนผูป ระกอบ
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมรายใหญของไทย ไดเริ่มลงทุนในประเทศจีน
เม�อป 2546 โดยรวมลงทุนกับบริษทั Sumikin Bussan Corporation
ซึง่ เปนบริษทั การคาระหวางประเทศของญีป่ นุ ทีเ่ ปนผูร ว มทุนในกิจการ
สวนอุตสาหกรรมโรจนะในประเทศไทย ในโครงการลงทุนกอตั้งนิคม
อุตสาหกรรมที่เมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู ซึ่งเปนเมืองที่มีทำเลที่ตั้งอยู

กึ่งกลางระหวางนครเซี่ยงไฮและนครนานกิง โดยหางจากเซี่ยงไฮ
160 กิโลเมตร และหางจากนครนานกิง 110 กิโลเเมตร และตอมา
ไดขยายขอบขายการลงทุนไปสูก จิ การอสังหาริมทรัพย ในนามช�อ ไคนา
บิสสิเนส พลาซา (Kaina Business Plaza) ทีเ่ มืองเดียวกัน ประกอบ
ดวยคอนโดมิเนียมและโรงแรม
ขณะที่กลุมไทยซัมมิทเริ่มเขาไปลงทุนในอินเดียในป 2546 โดย
รวมทุนกับบริษทั เจบีเอ็ม ในอินเดีย ผลิตชิน้ สวนโลหะของรถยนตและ
รถจักรยานยนตปอนใหกับคายฮอนดา ซูซูกิ ที่ตั้งโรงงานในอินเดีย
และขายใหกบั ลูกคาทองถิน่ คือ บาจา และทีวเี อส ซึง่ เปนบริษทั ผลิต
รถจักรยานยนต ในอินเดีย

กลุม ทีส่ อง อุตสาหกรรมทีม่ ขี อ จำกัดในไทย ไดแก ประมง สิง่ ทอ
เสื้อผาสำเร็จรูป ปศุสัตว อัญมณีและเคร�องประดับ ฯลฯ
กลุมที่สาม อุตสาหกรรม/ธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพ และเพ�อหา
ตลาดใหม ไดแก การส�อสาร นิคมอุตสาหกรรม กอสราง อาหารสัตว
น้ำตาล พลาสติก เคร�องหนัง การทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวของ
เชน โรงแรม รานอาหารไทย ธุรกิจสุขภาพและความงาม รวมถึงธุรกิจ
คาปลีกและศูนยกระจายสินคา
ในชวงนั้นการลงทุนไทยในตางประเทศฟนตัวดีขึ้นมาก กลุม
สหยูเนี่ยนไดลงทุนในธุรกิจการศึกษาในประเทศจีน คือ Dulwich

บริษทั คอม-ลิงค จำกัด ผูร บั สัมปทานโครงการ
เคเบิลใยแกวนำแสงตามเสนทางรถไฟ นับเปน
กลุมนักลงทุนรายใหญของไทยที่เขามาลงทุนได
จัดตั้งบริษัทลูก คือ บริษัท สุวะพันธวณิช จำกัด
รวมทุนกับบริษัท Beijing Guohua Real Estate
ของจีน ในการกอสรางและดำเนินธุรกิจโรงแรม
ในกรุงปกกิ่ง 2 แหง คือ โรมแรมริทซ คารตัน
และเจดับบลิว แมริออท ปกกิ่ง มูลคาการลงทุน
รวม 7,000 ลานบาท โดยฝายไทยถือหุน ในสัดสวน
รอยละ 70 ตัง้ เปาหมายกอสรางใหแลวเสร็จและ
เปดใหบริการภายในป 2550 เพ�อรองรับการเปน
เจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกของจีนในป 2551
กลุม Alliance One Apparel ของไทย
ซึง่ เปนผูผ ลิตเสือ้ ผากีฬาแกแบรนดชน้ั นำของโลก
ไดไปลงทุน 18.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ โรงงานหลัก
ตั้งอยูที่ Giao Long Industrial Zone ในจังหวัด
Ben Tre ของเวียดนาม เปดดำเนินการเม�อป 2550
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จากสถานการณที่ปรับตัวดีขึ้นมาก ในป 2547 คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี
ในขณะนัน้ เปนประธาน จึงไดมนี โยบายฟน ฟูการลงทุนไทยในตางประเทศ
อีกครั้งหนึ่ง โดยเห็นชอบกับกลยุทธที่กำหนดประเทศเปาหมายที่ให
ความสำคัญเปนพิเศษในระยะแรก คือ ลาว เวียดนาม กัมพูชา พมา
จีน และอินเดีย พรอมกันนี้ ไดกำหนดธุรกิจเปาหมายในการสงเสริม
ไปลงทุนในตางประเทศเปน 3 กลุม
กลุม แรก อุตสาหกรรมทีเ่ สริมความเปนศูนยกลางภูมภิ าคของไทย
และเปนประโยชน ในการพัฒนาประเทศ ไดแก ปโตรเคมี พลังงาน
ปโตรเลียม ยานยนต เกษตรและแปรรูปสินคาเกษตร ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมเบา

กลุม บานปูของไทยในป 2548 ไดรว มลงทุน
กับ Hebi Coal & Electricity จำกัด ของจีน ในการ
กอตัง้ บริษทั Hebi Zhong Tai Mining จำกัด เพ�อ
ทำธุรกิจเหมืองถานหินในมณฑลเหอหนานของจีน

วารสารสงเสริมการลงทุน

บีโอไอทบทวนกลยุทธป 2547

College Shanghai ที่นครเซี่ยงไฮ เม�อเดือน
กันยายน 2547 ตอมาไดลงทุนเพิม่ เติมอีก 8 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ�อกอตั้งเพิ่มเติมอีก 2 แหง
คือ ที่กรุงปกกิ่งและนครซูโจวในมณฑลเจียงซู

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

AEC เรงการลงทุนไทยในอาเซี่ยน

จากการที่อาเซี่ยนจะกาวเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซีย่ น (AEC) ในป 2558 จะมีผลสำคัญ
ในการสงเสริมการลงทุนระหวางกัน เน�องจากจะ
ปรับปรุง ลด หรือยกเลิกมาตรการที่เปนขอจำกัด
หรืออุปสรรค ในการลงทุนใหกบั นักลงทุนอาเซีย่ น
ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการลงทุนของ
อาเซี ่ ย น หรื อ (ASEAN Comprehensive
Investment Agreement - ACIA) ซึง่ ครอบคลุม
5 สาขาใหญ ไดแก การผลิต การเกษตร การประมง
การปาไม การเหมืองแร นอกจากนี้ ยังรวมถึงกิจการ
บริการที่เกี่ยวเน�องกับ 5 สาขาใหญดังกลาวดวย

ในชวง 5 ปทผ่ี า นมา การลงทุนไทยในตางประเทศจะอยูในอาเซีย่ น
เกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ดังนั้น บีโอไอจึงไดจัดตั้ง“โตะอาเซี่ยน”
เพ�อมุง เนนชวยเหลือสนับสนุนการลงทุนไทยในอาเซีย่ นอยางครบวงจร
เชน การฝกอบรม การใหคำแนะนำปรึกษา การนำนักธุรกิจไปศึกษา
ลูทางการลงทุน ศูนยขอมูล ฯลฯ

การลงทุนของไทยในตางประเทศ 5 ปที่ผานมา (2550 - 2554)

มูลคาการลงทุนเกือบครึ่งหนึ่งลงทุนในอาเซี่ยน และรอยละ 30 ลงทุนในเหมืองแร และปโตรเลียม
หน�วย : ลานเหรียญสหรัฐฯ
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กรอบความตกลง ACIA ซึ่งครอบคลุมทั้งการเปดเสรีการ
ลงทุน การคุมครองการลงทุน การสงเสริมการลงทุน และการ
อำนวยความสะดวกดานการลงทุน จะมีบทบาทสำคัญในการชวยแกไข
ปญหาและอุปสรรคดานการลงทุนระหวางประเทศสมาชิกอาเซี่ยน
ทำใหงายที่ผูประกอบการไทยจะไปลงทุนในประเทศอาเซี่ยนอ�นๆ
มากขึ้น

ประเทศ

เงินลงทุน

ธุรกิจ

เงินลงทุน

พมา
สิงค โปร

5,970
3,708

การเงิน บริษัทโฮลดิ้ง
เหมืองแร ขุดเจาะปโตรเลียม

9,719
8,834

ฮองกง

2,639

คาสง คาปลีก

2,504

แคนนาดา

2,378

เคมีภัณฑ

1,199

หมูเกาะเคยแมน
จีน

1,846
1,296

อสังหาริมทรัพย
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

809
673

มาเลเซีย
เวียดนาม

1,152
895

ผลิตไฟฟาและไอน้ำ
อุตสาหกรรมเคร�องใช ไฟฟา

605
579

มอริเซียส
อินโดนีเซีย

841
775

ขนสง โลจิสติกส
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

571
304

ลาว

605

กอสราง

255

ออสเตรเลีย

603

การผลิตเคร�องจักรเคร�องมือ

163

แหลงขอมูล : ธนาคารแหงประเทศไทย

ขณะเดียวกันบีโอไอไดมุงเนนสงเสริมการลงทุนไทย ในประเทศ
กลุม อาเซีย่ นในลักษณะองครวมมากขึน้ โดยมองเปน Value Chain วาจะ
ไปเสริมหรือแขงขันกับการผลิตในประเทศอาเซีย่ นอ�นๆ ไดอยางไรบาง
เน�องจากการผลิตในอาเซียนจะเช�อมโยงกันมากขึน้ ครอบคลุมถึงการ
พัฒนาเช�อมโยงอุตสาหกรรมในกลุมอาเซี่ยน เชน ฐานขอมูลผูผลิต
ชิน้ สวนในอุตสาหกรรมสนับสนุนของกลุม อาเซีย่ น (ASEAN Supporting
Industry Database - ASID)

ฟน ฟูนโยบายสงเสริมลงทุนไทยในตางประเทศอีกครัง้ หนึง่

และในป 2552 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดออกคำสั่ง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศขึ้น
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน

• สรางความสัมพันธทด่ี กี บั ประเทศเปาหมายทีร่ องรับการลงทุน
• จูงใจใหไปลงทุนตางประเทศโดยใชมาตรการการเงินและ
การคลัง
• พัฒนานักธุรกิจไทยและบุคลากรใหมคี วามพรอมในการลงทุน
ตางประเทศ
• อำนวยความสะดวกและแกไขปญหาแกนักลงทุนไทยที่ไป
ลงทุนในตางประเทศ
ในสวนของการดำเนินงาน บีโอไอ ไดจัดตั้งศูนยพัฒนาการ
ลงทุนไทยในตางประเทศ (Thai Overseas Investment Support
Centre : TOISC) และมีการจัดฝกอบรมสรางความพรอมแก

เพิม่ รายไดแกประเทศจากผลกำไรจากการ
ไปลงทุนในตางประเทศ เนนสนับสนุนโครงการ
ขนาดใหญทม่ี เี งินลงทุนจำนวนมาก รัฐเนนบทบาท
การชวยเหลือในดานตางๆ เชน การเจรจากับ
รัฐบาลตางประเทศ
เพิ่มบทบาทของประเทศไทยในประชาคม
เศรษฐกิจโลก
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คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมีการประชุมเม�อวันที่ 13
กันยายน 2553 มีมติเห็นชอบกับยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนไทย
ในตางประเทศ ที่สำคัญ ดังนี้
• ลดความเสี่ยงในการไปลงทุนตางประเทศ

ลาสุด คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดมี
มติเม�อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 กำหนดประเทศ
เปาหมายอันดับแรก 3 ประเทศ คือ พมา เวียดนาม
และอินโดนีเซีย สวนประเทศเปาหมายสำคัญ
รองลงมา คือ จีน อินเดีย และประเทศอาเซี่ยน
ที่เหลือและประเทศอ�นๆ ตามลำดับ นอกจากนี้
ยังไดกำหนดวัตถุประสงคการสงเสริมลงทุนไทย
ในตางประเทศเอาไว 3 ประการ คือ
ชวยเหลือผูป ระกอบการเพิม่ ความสามารถ
ในการแขงขันและสรางมูลคาเพิ่ม เนนสนับสนุน
บริษัทขนาดกลางที่ยังมีความรูความเชี่ยวชาญ
เกีย่ วกับการลงทุนในตางประเทศอยางจำกัด โดยรัฐ
ใหความชวยเหลือในลักษณะของพี่เลี้ยง ขอมูล
ขาวสาร การฝกอบรมสัมมนา ฯลฯ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ตอมาในป 2550 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดตั้งคณะ
อนุกรรมการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศอีกครั้งหนึ่ง โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนประธาน

นักลงทุนไทยในการไปลงทุนในตางประเทศ
มีการเปดการฝกอบรมไปแลว 2 รุน จำนวน
74 บริษัท เม�อตนป 2555 โดยรับสมัครจาก
ผูป ระกอบการไทยทีท่ ำธุรกิจในประเภทอุตสาหกรรม
กอสราง อุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป
อุตสาหกรรมเสื้อผาและสิ่งทอเคร�องจักรกล
การเกษตร เซรามิกส ในหลักสูตรประกอบดวย
ความรูตางๆ ที่จำเปน อาทิเชน เทคนิคการจัดทำ
แผนการลงทุ น ในต า งประเทศ การวางแผน
Logistics และ Customs ขอระวังทางกฎหมาย
ในตางประเทศ ชัน้ เชิงการเจรจาตอรองทางธุรกิจ
และการบริหารภาษีระหวางประเทศ เปนตน

โอกาสธุรกิจไทยในตางประเทศ
บุษยาพร วิริยะศิริ

การลงทุน
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โอกาสการคาของไทย

วารสารสงเสริมการลงทุน

20

ในตางประเทศ

การเปดเสรีดา นการลงทุนเปนประเด็นทีม่ คี วามสำคัญเพิม่ มากขึน้ ตามลำดับ สำหรับการเจรจาทำความตกลงรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจไมวา จะในระดับใด รวมทัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ น (AEC) นัยสำคัญและความเขมขนของประเด็นเจรจา
ในดานการลงทุน จะมีความแตกตางกันไปตามคูภาคีที่เขารวมอยู ในการเจรจา สำหรับประเทศไทยการเจรจาเปดเสรีดาน
การลงทุน มักจะเปนไปในลักษณะของเชิงรับ เพราะนักลงทุนของไทยโดยสวนใหญ ยังไมมีประสบการณ ในการลงทุน
ในตางประเทศ แตอยางไรก็ตาม การเปดเสรีทางดานการลงทุน จะเปนการเปดโอกาสใหธรุ กิจตางชาติเขามาลงทุน โดยไทย
ก็สามารถที่จะไปแขงขันกับธุรกิจภายในประเทศอ�นไดเชนกัน

เปดเสรีดานการลงทุน

จากการที่ธุรกิจตางชาติที่มีทุนขนาดใหญ
และมีความไดเปรียบในดานอ�นๆ อีกมาก อาจทำ
ใหเกรงวา การเปดเสรีดานการลงทุนนั้น จะเปน
ประโยชนตอประเทศคูภาคีในความตกลง และ
อาจกอใหเกิดปญหาที่รุนแรงตอธุรกิจภายใน
ประเทศได โดยลืมนึกถึงประโยชนทางดานอ�นๆ
ที่จะไดรับจากการลงทุนไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประโยชนทจ่ี ะเกิดขึน้ ตอผูบ ริโภค การจางงาน และการพัฒนาคุณภาพ
ของแรงงานและประสิทธิภาพการผลิต
ในขณะเดียวกัน นโยบายที่ผานมาจะเปนการใชเคร�องมืออ�นๆ
เพ�อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ ใหเขามาลงทุนในประเทศไทย ไดแก
มาตรการในการสงเสริมการลงทุนตางๆ ซึ่งก็จะใชวิธี “ยกเวน” หรือ
“ละเวน” กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ทีม่ กี ารกำหนดไว ใหกบั การลงทุน
ที่สามารถเขาถึงกระบวนการของการสงเสริมการลงทุน

การเปดเสรีดานการลงทุน

ไมเฉพาะเพียงแต ที่จะดึงดูดการลงทุน
จากประเทศสมาชิกอาเซี่ยนเทานั้น
แตไทยอาจใชประโยชน
จากการเปนผูไปลงทุน
ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซี่ยนไดดวย

กำหนดใหการเปดเสรี
ดานการลงทุน เปนแนวทางหนึ่ง
ในการผลักดันใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการสรางอาเซี่ยนใหเปน
Single Market
and Production Base
ขอตกลงเปดเสรีดานการลงทุนจึงมักจะ
เกี่ยวของ กับเร�องการอนุญาตหรือไมอนุญาตให
ดำเนินการได ความยาก/งายในการเขามาดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภายใตกรอบสาขาทีก่ ลาวถึง
เหลานั้น หรือในทางวิชาการมักจะเรียกรวมๆ
กันวาเปนเร�อง “การเขาสูต ลาด” และเม�อนักลงทุน
ตัดสินใจและสามารถเขามาลงทุนไดแลว เร�องทีจ่ ะ
เปนขอกังวลสำหรับนักลงทุนตางชาติตอไปก็คือ
การปฏิบัติตอนักลงทุนตางชาติ
ซึ่งโดยปกติก็จะเรียกรองไมใหมีการเลือก
ปฏิบัติ กลาวคือ อยากใหปฏิบัติตอนักลงทุน
ตางชาติเฉกเชนเดียวกับนักลงทุนภายในประเทศ
(การปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติ หรือ National Treatment)
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พิมพเขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ น (AEC Blueprint) ไดมกี าร
กำหนดใหการเปดเสรีดา นการลงทุน เปนแนวทาง (ยุทธศาสตร) หนึง่ ใน
การผลักดันให บรรลุวัตถุประสงคของการสรางใหอาเซี่ยนเปนตลาด
และฐานการผลิตรวมเดียวกัน (Single Market and Production Base)
นอกเหนือไปจากการเปดเสรีทางการคาสินคาและบริการ การเคล�อนยาย
เงินทุนและแรงงานฝมอื เสรี จึงน�าจะเปนโอกาสอันดีทเ่ี ราจะไดมารวมกัน
ศึกษาบริบทตางๆ ในการเปดเสรีการลงทุนอยางถีถ่ ว น เพ�อใหทราบวา
ผลประโยชนทจ่ี ะเกิดขึน้ จากการเปดเสรีการลงทุนเปนอยางไร จะเขาถึง
ประโยชนเหลานัน้ ไดอยางไร และถากอใหเกิดความเสียหายในทางใด
ทางหนึ่งตอประเทศ เราจะมีวิธีปองกัน แกไขและวางแผนรองรับได
อยางไรบาง เพราะการเปดเสรีทางดานการลงทุนในหลายประเด็น
จะตองเกีย่ วของกับการปรับปรุงแกไข กฎหมายและกฎระเบียบภายใน
ประเทศดวย

AEC Blueprint ไดมีการ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ประเด็นการเปดเสรีดานการลงทุนมีมุมมองที่แตกตาง ภายใต
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนที่ตองมองวา การเปดเสรีดานการ
ลงทุนไมเฉพาะเพียงแต ที่จะดึงดูดการลงทุนจากประเทศสมาชิก
อาเซีย่ นเทานัน้ แตไทยอาจใชประโยชนจากการเปนผูไปลงทุนในกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซี่ยนไดดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซี่ยนใหม ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ซึ่ง
แทจริงแลว มุมมองทางดานการลงทุนระหวางประเทศก็นา� จะคำนึงถึง
การลงทุนทัง้ สองทิศทางอยูแ ลว ไมวา จะเปนการพิจารณาภายใตกรอบ
ความตกลงใด หรือคูภาคีจะเปนใคร ที่สำคัญกวานั้นคือ เราเขาใจ
ประเด็นตางๆ ทางดานการลงทุนไดดีเพียงใด เพ�อเราจะไดประเมิน
ผลประโยชนและผลเสียหายของขอตกลงทางดานการลงทุนนั้นได
อยางชัดเจน
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นอกจากนั้น ก็ยังมีประเด็นในเร�องการระงับขอ
พิพาท (Dispute Settlement) และขอตกลงรวมกัน
(Mutual RecognitionAgreement : MRA) ทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ไดระหวางคูภ าคี ทีก่ ลาวถึงขางตนเปนเพียง
การขีดกรอบโครงรางขอตกลงที่เกี่ยวของกับการ
เปดเสรีดา นการลงทุนเทานัน้ รายละเอียดทีจ่ ะตอง
พิจารณานั้นยังมีอีกมาก เพ�อใหสามารถประเมิน
ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ไดอยางรอบคอบ เพราะ
ในแตละเร�องที่ ไดกลาวถึงไปขางตนนั้น ยังมี
ประเด็นยอยที่เราจะตองพิจารณาดวย
ตัวอยางเชน เร�องการเขาสูต ลาดตองมีการ
ตัดสินใจวา จะมีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจใดบางหรือไม
ที่เราอยากจะสงวนไวไมใหตางชาติมาดำเนินการ
ก็เปนเร�องทีจ่ ะตองศึกษาและตองตระหนักดวยวา
การหามนั้นเทากับการปดโอกาสที่เราอาจไดรับ
ประโยชนจากทุนตางชาติมาลงทุนในประเทศได
เชน อาจกอใหเกิดการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
การผลิต เพิ่มผลิตภาพ เพิ่มผลผลิต และทำให
ประเทศไดประโยชนจากมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ที่สรางขึ้น อยางไรก็ตาม การดำเนินการดังกลาว
ก็อาจกอใหเกิดความเสียหายกับบางกลุม ในระบบ
เศรษฐกิจดวยเชนกัน

เพ�อนบานต�นตัวรับ AEC

จากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
(AEC) ในป 2558 ที่จะถึงอีก ไมนานนี้ ประเทศ
เพ�อนบานของไทยได ใหความสำคัญ และมีความ
ต�นตัวทีจ่ ะศึกษาและเรียนรูเ พ�อเสริมสรางศักยภาพ
ดานการลงทุน เห็นไดจากมีนกั ลงทุนจากประเทศ
ลาว ไดเดินทางมาศึกษาและดูงานดานการลงทุน
ในตลาดทุนไทย พรอมทั้งไดเชิญนักลงทุนไทย
ไปเยี่ยมชมประเทศลาว เพ�อใหเกิดความรวมมือ
ทั้งดานเศรษฐกิจและตลาดทุน
นอกจากนีป้ ระเทศกัมพูชา ก็ได ใหความสนใจ

เร�องการเปดเสรีการลงทุนคอนขางสูง เน�องจากคณะผูน ำของตลาดทุน
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยของกัมพูชา ไดเขามาขอฝกงานที่
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยของไทย เพ�อเตรียมรับมือกับการ
เปลีย่ นแปลงของตลาดดานการเงินและตลาดทุนในอาเซีย่ นไมใชเฉพาะ
แคลาวและกัมพูชาเทานั้น ที่นักลงทุนและผูประกอบการไทยจะตอง
จับตาดูเปนพิเศษ แมแตพมาทีก่ ำลังเปดประเทศและไดรบั ความสนใจ
จากตลาดทุนทัว่ โลก เราตองใหความสำคัญและไมควรมองขาม ทัง้ ยัง
ตองศึกษาเปนพิเศษ เน�องจากเปนประเทศที่มีทรัพยากรจำนวนมาก
รวมทั้งมีความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่น�าสนใจ

ไทยจะตองเรงศึกษาประเทศ อ�นๆ
และพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ
เพ�อเตรียมตัวรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดในอนาคต

ดังนั้น ประชาชนและผูประกอบการในประเทศไทยจะตองเรง
ศึกษาประเทศอ�นๆ และพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเพ�อเตรียมตัวรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคต ถึงเวลาแลวที่ธุรกิจตางๆ
ของไทยจะตองคนหาจุดออนเพ�อปองกันมิใหเกิดความออนแอในสมรภูมิ
ทีม่ กี ารแขงขันหลังเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ น ไมใชเฉพาะตลาด
ในกรุงเทพฯ เทานั้น ที่จะตองติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดเสรี
ทุกจังหวัดของไทยก็จะมีสินคาและบริการของเพ�อนบานมาแขงขัน
อยางแน�นอน เห็นไดจาก ที่ผานมาหัวเมืองใหญ ๆ ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ไดมีผลิตภัณฑของประเทศเพ�อนบานอยูแลว เช�อวา
หลังจากที่เปด AEC พฤติกรรมการบริโภคสินคาของไทย จะตองมี
การเปลี่ยนแปลงอยางแน�นอน ภาคธุรกิจที่เปนภาคการลงทุน จำเปน
ตองปรับกลยุทธ ในการทำงาน เชน ธุรกิจทีม่ คี วามใกลเคียงกันจะตอง
รวมมือกันมากขึน้ และตองหันมาคุยกันมากขึน้ วาจะเดินไปในทิศทางใด
และจะรับมือกับการแขงขันในรูปแบบใด การเดินแบบโดดเดี่ยวจะ
เสีย่ งกวาการเดินรวมกับพันธมิตรหรือไม ฯลฯ ทัง้ หมดนีค้ อื สิง่ ทีจ่ ะตอง
มีการระดมสมอง เพราะการเปดเสรีดานการลงทุนจะทำใหเกิดโอกาส
ในการขยายตลาด ในขณะเดียวกัน ก็จะทำใหสูญเสียโอกาสหากไมมี
ความพรอมที่ดีพอ

กลุม CLMV
ไดรับการลงทุนจากตางประเทศ เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ เช�อวาภาคเอกชนของไทยมีความเขมแข็งทางการเงินใน
ระดับสูง ทำใหมีความพรอมในการลงทุน โดยในแงของตนทุนทาง
การเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) สวนใหญในขณะนี้จะอยูที่
ระดับประมาณรอยละ MLR-2 ลดลงอยางมากเม�อเทียบกับกอนวิกฤติ
ตมยำกุง อยูท ร่ี ะดับเฉลีย่ รอยละ 13 ถือวามีความพรอมในดานการลงทุน
ไดอกี มาก นอกจากนีก้ รณีภาครัฐจะลดภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลจากรอยละ
30 เหลือรอยละ 23 ในปนี้ และปหนาเหลือรอยละ 20 จะทำใหภาค
เอกชนของไทยมีเงินทุนเหลือในการพิจารณาไปลงทุนยังตางประเทศ
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ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยูร ะหวาง
การแกขอ จำกัดรวมถึงกฎหมายทีเ่ ปนอุปสรรค เพ�อเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการไปลงทุนยังตางประเทศทั้งทางตรง และลงทุนในหลักทรัพย
ตางประเทศของไทย

การขยายตัวของการลงทุนจากตางชาติใน
ประเทศกลุม CLMV อยางรวดเร็วในระยะเวลา
ทีผ่ า นมา ทำใหมลู คาการลงทุนของประเทศไทยมี
สัดสวนตอมูลคาเงินลงทุนจากตางชาติทั้งหมด
ลดลงอยางตอเน�องในระยะเวลาที่ผานมา โดย
ประเทศยังคงมีสวนแบงการลงทุนในประเทศ
กลุมดังกลาวสูงคือ ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
และประเทศในกลุม สหภาพยุโรป และประเทศทีม่ ี
การลงทุนในประเทศกลุม CLMV มากขึ้นอยาง
รวดเร็วคือประเทศในกลุม เอเชียตะวันออก ไดแก
จีน เกาหลีใต และสิงคโปร
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นับแตอดีตจนถึงปจจุบันจะเห็นบริษัทตางชาติ เขามาลงทุนใน
ประเทศไทยจำนวนมาก แตพบวาจำนวนบริษทั ไทยไปลงทุนตางประเทศ
ยังมีนอ ย สวนใหญจะเปนบริษทั ขนาดใหญ อุปสรรคสำคัญน�าจะมาจาก
ขอจำกัดหลายๆ ดาน คือ
1. ขอจำกัดการเคล�อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
2. กฎหมายระหวางประเทศที่เปนอุปสรรค
3. ความเขาใจกฎหมาย ประเพณีทองถิ่นระหวางกันยังมีไมมาก

ในดานสถานการณการลงทุนของประเทศ
ในประเทศกลุม CLMV นั้น พบวาการลงทุนจาก
ตางประเทศในกลุมประเทศดังกลาว มีอัตราการ
เติบโตที่สูงมากในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจของ
เอเชีย ทั้งนี้ เน�องจากนักลงทุนจากชาติตางๆ
ตางเล็งเห็นศักยภาพของประเทศในกลุม CLMV
ทั้งในดานปจจัยการผลิต ตลาดภายในประเทศ
และตลาดระหวางประเทศ ตลอดจนมาตรการ
สงเสริมการลงทุนตางชาติอยางจริงจัง โดยเฉพาะ
ในประเทศเวียดนามทีร่ ฐั บาลไดพยายามผอนคลาย
ขอจำกัดในการลงทุน และสงเสริมการลงทุนของ
ตางชาติ

นักลงทุนลงทุนตางชาติ
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ที่ลงทุนในประเทศ
กัมพูชา ลาว และพมา
สวนใหญจะมีมูลเหตุจูงใจ
ในดานทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ
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มูลเหตุจูงใจใหลงทุนนั้น นักลงทุนลงทุน
ตางชาติทล่ี งทุนในประเทศ กัมพูชา ลาว และพมา
สวนใหญจะมีความสนใจในดานทรัพยากรธรรมชาติ
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ ไมวา จะเปนแรธาตุ ทีด่ นิ สำหรับ
ทำการเกษตร แหลงน้ำสำหรับสรางพลังงาน
และแหลงพลังงานใตทอ งทะเล และมูลเหตุจงู ใจ
ดานตลาดในประเทศ ที่ยังคงมีชองวางของ
ผลิตภัณฑ ในตลาด สวนนักลงทุนตางชาติทเ่ี ลือก
ลงทุนขยายฐานการผลิต ในเวียดนามสวนใหญ
จะมีมลู เหตุจงู ใจในดาน คุณภาพของแรงงานเม�อ
เทียบกับระดับคาจาง การขยายตัวของกำลังซื้อ
ของตลาดภายในประเทศ และชองทางในการ
สงออก ตลอดจนเสถียรภาพทางดานการเมือง
และเศรษฐกิจภายในประเทศ
ในดานศักยภาพการลงทุนของประเทศใน
กลุม CLMV นั้น ผลการศึกษาพบวา ประเทศ
กัมพูชามีศกั ยภาพในดานคาแรงงานทีย่ งั คอนขางต่ำ
มีการเติบโตของตลาดการทองเทีย่ วสูงไดรบั สิทธิ
พิเศษทางดานการคาระหวางประเทศมากและ
ยังขาดแคลนอุตสาหกรรมการผลิตทัง้ ภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมแตกม็ ขี อ จำกัดในดานขนาดตลาด
ภายในประเทศที่มีประชากรคอนขางนอย และ
ความพรอมของสาธารณูปโภค
สวนประเทศลาวนัน้ มีศกั ยภาพในดานคาแรง
แรงงานที่ยังคอนขางต่ำ มีทรัพยากรธรรมชาติ

ที่อุดมสมบูรณทั้งแรธาตุ พลังน้ำ และที่ดินสำหรับทำการเกษตร มี
วัฒนธรรมและภาษาใกลเคียงกับไทย และยังขาดแคลนเทคโนโลยี
การผลิตผลผลิตทางการเกษตร แตก็มีขอจำกัดในดานขนาดตลาด
ในประเทศที่มีประชากรนอย ความพรอมของสาธารณูปโภค และการ
ไมมพี รมแดนติดทะเลจึงทำใหการขนสงสินคาระหวางประเทศตองผาน
ประเทศอ�น
ประเทศพมามีศกั ยภาพในดานกำลังแรงงานทีม่ อี ยูเ ปนจำนวนมาก
มีระดับคาแรงทีต่ ำ่ ทรัพยากรธรรมชาติมคี วามอุดมสมบูรณ ทัง้ แรธาตุ
น้ำมัน และที่ดินสำหรับทำการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการแขงขันใน
ประเทศที่ไมสงู นัก แตกม็ ขี อ จำกัดใดดานความไมแน�นอนทางการเมือง
การสงเสริมการลงทุน การขนสงสินคาผานแดน และความพรอมของ
สาธารณูปโภค
ประเทศเวียดนามนั้นนับวามีศักยภาพสูงมากทั้งในดานกำลัง
แรงงานทีป่ ระชากรสวนใหญของประเทศอยูในวัยหนุม สาว คาแรงทีย่ งั
คอนขางต่ำ การพัฒนาของสาธารณูปโภคอยางตอเน�อง ขนาดของ
ตลาดภายในประเทศที่มีประชากรมากกวาประเทศไทย ชองทางการ
สงออกสินคาไปยังตางประเทศ เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ
แตก็มีขอจำกัดที่สำคัญคือ ความรุนแรงในการแขงขัน ทั้งนี้ เน�องจาก
ประเทศเวียดนามเปนประเทศทีม่ นี กั ลงทุนตางชาติเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว

ศึกษา วิเคราะหขอมูล เริ่มลงทุนแตนอย

ผูประกอบการที่มีความประสงคลงทุนในประเทศกลุม CLMV
ควรทำการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกอนตัดสินใจลงทุน
ทั้งขอมูลสภาพแวดลอมในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจลงทุนอยางรอบคอบ ไดแก โอกาสทางการ
ตลาดของธุรกิจที่สนใจลงทุนในประเทศนั้น สภาวะการแขงขันใน
อุตสาหกรรมนั้นในปจจุบัน ปริมาณ คุณภาพ ราคา และการเขาถึง
ปจจัยการผลิต นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของพื้นที่ของประเทศ
นั้นๆ กฎระเบียบขั้นตอนในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนในการ
จัดตั้งและดำเนินธุรกิจในทางปฏิบัติ

ควรทำการวิเคราะหสภาพตลาด
และกำหนดจุดยืนผลิตภัณฑ
ของตนเองใหชัดเจน
และควรมีกลยุทธ
ในการสรางความแตกตาง

ผูป ระกอบการควรทำการวิเคราะหสภาพตลาด และกำหนดจุดยืน
ผลิตภัณฑของตนเองใหชัดเจน และควรมีกลยุทธ ในการสรางความ
แตกตาง และรักษาเอกลักษณของผลิตภัณฑของตนเองอยางตอเน�อง

อยางไรก็ดี ความพรอมของภาคเอกชนไทย
ทีก่ ำลังกาวสูก ารแขงขันบนเวทีโลก เพ�อรับโอกาส
และศักยภาพทีก่ ลุม อาเซีย่ นมีอยู เพราะนักลงทุนไทย
มีความคุน เคยกับการการลงทุนในประเทศ แตใน
เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตนเปนสิ่งที่สามารถใหธุรกิจ
ไปเติบโตในตางประเทศได อยางที่สิงคโปร
และญี่ปุนเปน และมาเลเซียกำลังเริ่มเขาสูการ
เปลี่ยนแปลง ดังเห็นไดจากการลงทุนของกลุม
ซีไอเอ็มบี จากมาเลเซียที่เขามาลงทุนในภูมิภาค
อาเซี่ยนมากขึ้น
สิ่งที่สามารถจะทำใหไดกาวไปอยูในทิศทาง
การเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้ คือ การฝาการเติบโตแบบ
โมเดลจากคนรุน กอนทีส่ รางไว เพ�อขยายไปธุรกิจ
ในตางประเทศใหได โดยสิ่งหนึ่งคือการที่รัฐควร
เขามาสนับสนุน ภาคเอกชนอยางจริงจัง เชน
การสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา เพราะ
ปจจุบันไทยมีเงินสำหรับงานดานวิจัยและพัฒนา
เพียงรอยละ 0.24 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ หรือจีดีพี
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ในดานการหาผูร ว มทุนหรือตัวแทนคนทองถิน่ ในการบริหารกิจการ
ที่เขาไปลงทุนนั้นผูประกอบการควรใชเวลาในการคัดสรรผูรวมทุนที่มี
ความน�าเช�อถือให ไดมากที่สุด โดยอาจขอคำแนะนำจากสมาคม
ผูประกอบการไทยในประเทศนั้นๆ และหน�วยงานภาครัฐของไทยใน
ประเทศนั้นๆ

ปจจุบนั การลงทุนทางตรง (FDI) กลุม อาเซีย่ น
มีทง้ั หมด 8 หม�นลานเหรียญสหรัฐฯ แตเงินลงทุน
สวนใหญไดเขาไปลงทุนในประเทศสิงคโปรเปน
อันดับแรกและมาเลเซียเปนอันดับสอง สวนของ
ไทยเปนอันดับสาม และรอยละ 70 ของเงินลงทุน
ทางตรงเริ่มเปลี่ยน ไปสู ในธุรกิจกลุมบริการ
ซึ่งตางจากเดิมที่เนนการลงทุนทางดานภาคการ
ผลิต เชน ยานยนต ซึง่ นัน่ หมายความวาคนอาเซีย่ น
ตองการการบริการใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ เพราะ
มีกำลังซื้อที่มากขึ้น รวมถึงตองการระบบขนสง
การศึกษาหรือสุขภาพที่ดีขึ้น

วารสารสงเสริมการลงทุน

สำหรับผูประกอบการที่ยังไมเคยมีประสบการณการลงทุน
ในประเทศทีจ่ ะเขาไปลงทุนมากอน ควรใชกลยุทธการลงทุนแบบคอยๆ
ลงทุน โดยไมควรลงทุนในชวงแรกอยางเต็มที่โดยใชเงินทุนทั้งหมด
ทั้งนี้ เน�องจากการลงทุนในตางประเทศจะมีความเสี่ยงหรือความไม
แน�นอนคอนขางสูงสำหรับผูที่ ไมเคยลงทุนในประเทศนั้นมากอน
โดยรูปแบบการลงทุนอาจจะเริม่ ทีก่ ารทดลองจำหน�ายสินคานัน้ ในตลาด
เปาหมายกอน ซึ่งเม�อเห็นวามีกำลังซื้อแลวจึงคอยลงทุนและขยาย
การผลิต

เน�องจากคูแ ขงในประเทศทีเ่ ขาไปลงทุน สามารถ
ลอกเลียนแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมีลักษณะ
ใกลเคียงได ในเวลาอันรวดเร็ว
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ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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การฝาการเติบโตแบบโมเดล
จากคนรุนกอนที่สรางไว
เพ�อขยายไปธุรกิจในตางประเทศ

ขณะที่เกาหลีมีมากถึงรอยละ 2.8-2.9 จีน
เกือบรอยละ 2 และญีป่ นุ อยูท ร่ี อ ยละ 4 ซึง่ หมายถึง
งานสรางสรรค งานนวัตกรรม งานดีไซนชว ยเพิม่
มูลคาสินคา มีการพัฒนาผลิตภัณฑ มีเทคโนโลยี
เพราะการที่ไทยไมพัฒนาจะทำใหไทยสูประเทศ
อ�นไมได เพราะมีวิธีการผลิตที่เหมือนกันแต
ประเทศอ�นมีตนทุนที่ถูกกวา

ไทยมีความเสี่ยง

ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน
หากไมปรับตัว
ในเชิงโครงสรางทางธุรกิจ
โดยแปรสภาพจากการ
เปนประเทศผูรองรับการลงทุน
เปนประเทศผูลงทุน
บีโอไอ กับการเปดศูนยขอมูล
หนุนธุรกิจไทยลงทุนในตางประเทศ

การเปดเสรีการคาและการลงทุน โดยผลของ
AEC เหมือนคล�นความเปลี่ยนแปลงลูกใหญ

บีโอไอจึงเปนสวนหนึ่งที่เขามาชวยปรับกลยุทธ โครงสรางของการ
เปลี ่ ย นแปลงที ่ จ ะเกิ ด ขึ ้ น และต อ งคุ ม สถานการณ ใ ห ไ ด เพราะ
ภาครัฐตระหนักวาประเทศไทยมีความเสีย่ งทีอ่ าจสูญเสียความไดเปรียบ
เชิงการแขงขัน (Competitive Advantage) ในระยะยาว หากไมปรับตัว
ในเชิงโครงสรางทางธุรกิจ โดยแปรสภาพจากการเปนประเทศผูรองรับ
การลงทุน เปนประเทศผูล งทุน
บีโอไอจึงไดมีนโยบายสงเสริมผูประกอบการไทยไปลงทุนใน
ตางประเทศอยางเปนระบบ โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (2555-2559) ไดกำหนดยุทธศาสตร ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูก ารเติบโตอยางมีคณ
ุ ภาพ และยัง่ ยืนภายใตยทุ ธศาสตรการสรางความ
เช�อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพ�อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
และกำหนดใหมีการสงเสริมผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุน
ไปสูตางประเทศ

บีโอไอ ไดมีการสงเสริมนักลงทุนไทย
ใหมีศักยภาพในการขยายธุรกิจ
ของตนเองไปยังตางประเทศมากขึ้น
ซึ่งที่ผานมาพบวานักลงทุนไทย
ยังขาดขอมูลเชิงลึกของเปาหมาย

จากสถิตลิ า สุดของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (Overseas
Foreign Direct Investment : OFDI) ของไทยนั้น พบวามีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว บีโอไอในฐานะหน�วยงานที่ไดรับมอบหมาย ให
เปนผูรับผิดชอบเร�องการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ได
ดำเนินกิจกรรมตางๆ เพ�อเสริมสรางโอกาสและสงเสริมนักลงทุนไทย
ใหมีศักยภาพในการขยายธุรกิจของตนเองไปยังตางประเทศมากขึ้น
ซึ่งที่ผานมานักลงทุนไทยยังขาดขอมูลเชิงลึกของประเทศเปาหมาย
ที่เปนแหลงรองรับการลงทุน และเขาไมถึงแหลงขอมูลที่ใชประกอบ
การตัดสินใจ
เพ�อใหเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล บีโอไอจึงจัดตั้งศูนย
ขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศขึ้น เม�อเดือนธันวามคม 2555
ที่ผานมาเพ�อเปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของในเชิงลึก
รวมถึงศึกษาโอกาสและชองทางการลงทุนในประเทศเปาหมายและการ

ใหบริการคำปรึกษาเพ�ออำนวยความสะดวก แกนกั ธุรกิจไทยทีม่ คี วาม
สนใจขยายธุรกิจไปยังตลาดตางประเทศโดยมีวัตถุประสงคเพ�อ
1. สนับสนุนและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการไทยในการเขาสูตลาดตางประเทศ

• เปนแหลงรวบรวมรายช�อผูป ระกอบการ
ในกลุม อุตสาหกรรมตางๆ ทีเ่ ปดดำเนินการอยูใน
ประเทศเปาหมาย เพ�อเปนขอมูลในการเขาสูต ลาด
และความรวมมือทางธุรกิจ

2. ศึกษาและจัดทำฐานขอมูลเชิงลึกที่ทันสมัยและครอบคลุม
รายละเอียด ดานศักยภาพของประเทศอุตสาหกรรมที่น�าสนใจ ลูทาง
การลงทุน และขั้นตอนการทำธุรกิจในประเทศเปาหมาย

2. การใหบริการดานคลินิกการลงทุน
จะจัดผูเชี่ยวชาญรายประเทศ ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมานั่งประจำที่ศูนยฯ เพ�อใหบริการ
ขอมูลเชิงลึกและใหคำปรึกษาดานการลงทุน
โดยผูท ส่ี นใจสามารถขอรับบริการดวยการนัดหมาย
ลวงหนาอยางนอย 7 วัน

3. เปนศูนยรวมขอมูลขาวสารและความเคล�อนไหวในประเทศ
เปาหมายที่เปนประโยชนตอผูประกอบการไทย

5. เผยแพรประชาสันพันธกิจกรรมสงเสริมการลงทุนไทยใน
ตางประเทศของบีโอไอ เพ�อสรางการรับรูเ กีย่ วกับชองทางและโอกาสใน
การทำธุรกิจ

ผูประกอบการไทยควรเปดรับโอกาสตลาด
AEC เรงปรับตัวเขาสูการแขงขัน นักธุรกิจ
ควรหาพันธมิตรเขาไปลงทุนประเทศเพ�อนบาน
ชวยลดความเสี่ยง และใชประโยชนจากศูนย
ขอมูลหนุนธุรกิจไทยไปลงทุนในตางประเทศ
เน�องจากเปนหน�วยงานที่มีความพรอมใหขอมูล
ในดานลงทุนครบวงจรหนุนผูประกอบการไทย
กอนไปลงทุนตางประเทศ

ศูนยขอมูลฯไดมีการใหบริการในดานตางๆ ดังนี้
1. การใหบริการดานขอมูล
• เปนแหลงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศ
อุตสาหกรรมที่น�าสนใจ ลูทางการลงทุน ตนทุนในการทำธุรกิจ และ
ขั้นตอนการทำธุรกิจในประเทศเปาหมาย เชน กลุมประเทศอาเซี่ยน
กลุมประเทศ CLMV กลุมประเทศตลาดใหม เพ�อใหบริการแก
ผูประกอบการที่สนใจจะทำธุรกิจในกลุมประเทศเหลานี้

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน หรือ
เออีซี ในปลายป 2558 เปนโอกาสและความ
ทาทายของผูประกอบการไทยในการเขาสูการ
เปดเสรีทางการคา การลงทุน การเคล�อนยาย
แรงงานที่มีฝมือ และการสรางมาตรฐานสินคา
รวมกันของกลุม ประเทศในอาเซีย่ นทัง้ 10 ประเทศ
ทีม่ มี ลู คาทางเศรษฐกิจรวมกัน 1.5 ลานลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 2 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมโลก (จีดีพีโลก)

• ติดตามและเผยแพรขอ มูลขาวสารความเคล�อนไหวทีเ่ ปน
ประโยชนตอ ผูป ระกอบการทัง้ ดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน กฎหมาย
สังคม และดานอ�นๆ ในกลุมประเทศดังกลาว เพ�อเปนขอมูลประกอบ
การตัดสินใจลงทุนในตางประเทศ

การขยายการลงทุนในตางประเทศนัน้ การไดรบั
ขอมูลเปนสิง่ สำคัญสำหรับผูป ระกอบการไทยในการ
เตรียมพรอมรับการเขาสูเ ออีซี ทัง้ ในดานของการ
หาคำตอบดวยตนเอง หรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ

งานบริการของศูนยขอมูล
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6. เปนเคร�องมือของบีโอไอในการสรางความสัมพันธ กับ
หน�วยงานที่เกี่ยวของดานอุตสาหกรรม การคาและการลงทุนทั้ง
ในประเทศและในประเทศเปาหมาย เพ�อประโยชน ในการดำเนิน
กิจกรรมสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศอยางเปนระบบ

โอกาสทองของนักลงทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

4. ใหคำปรึกษาแกนักลงทุนที่มีความสนใจในตางประเทศ
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วารสารสงเสริมการลงทุน
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ซึง่ ปจจุบนั มีหน�วยงานตางๆ เตรียมพรอมใหบริการ
ผูป ระกอบการสามารถใช โอกาสนีส้ รางการเช�อมโยง
และจัดหาวัตถุดบิ อุตสาหกรรมเพ�อรองรับภาคการ
ผลิตของไทยทีม่ ศี กั ยภาพใหมคี วามเขมแข็งมากขึน้
ปองกันปญหาการขาดแคลนวัตถุดบิ ในอนาคต เชน
อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑ
จากไม เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถสรางโอกาสให
ผูป ระกอบการขนาดใหญทม่ี ศี กั ยภาพของไทยไดเขา
ไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศเพ�อนบานได
อยางเสรี ขณะทีผ่ ปู ระกอบการขนาดกลาง สามารถ
สรางเครือขาย พันธมิตร หรือหุนสวนทางธุรกิจ
กับผูประกอบการทองถิ่นในประเทศที่มีศักยภาพ
เพ�อลดความเสี่ยงในการลงทุนระยะเริ่มตน

ผูประกอบการไทย

จำเปนตองปรับตัวเพ�อใหมี
ขีดความสามารถ
ในการแขงขันเพิ่มขึ้น
ไปพรอมกันดวย
อยางไรก็ตาม ผูป ระกอบการไทยจำเปนตอง
ปรับตัวเพ�อใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
เพิม่ ขึน้ ไปพรอมกันดวย โดยเฉพาะการสรางความ
เขาใจถึงศักยภาพในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของอยาง
แทจริง การเรงเสริมสรางองคความรู ในแตละตลาด
ในอาเซีย่ น รวมถึงการเรงฝกฝนภาษาอังกฤษและ
ภาษาประเทศเพ�อนบาน เพ�อชวยสนับสนุนใหการ
ทำธุรกิจเกิดขึ้นไดอยางราบร�น
นักลงทุนไทยควรจะตองมีการปรับตัวในดาน
ตางๆ เชน ศึกษาภาษา วัฒนธรรมของประเทศ
ที่จะเขาไปลงทุนเพ�อที่สามารถใชส�อสารในการ
ทำการคาการลงทุน และทำการขยายตลาดไปสู
กลุมประเทศดังกลาวซึ่งการเรียนรูภาษาของ

ประเทศนั้นๆ จะทำใหคูคามีความรูสึกที่ดี ภูมิใจที่ผูประกอบการไทย
สามารถพูดภาษาทองถิ่นได จะสงผลดีตอการติดตอธุรกิจการคา

ขอเสนอแนะผูประกอบการ

ผูประกอบการที่ประสงคจะลงทุนในตางประเทศ ควรเดินทางไป
สำรวจตลาดยังประเทศทีต่ อ งการเขาไปลงทุนดวยตัวเองกอนตัดสินใจ
ลงทุน ทั้งนี้เน�องจากขอมูลที่ไดรับจากแหลงทุติยภูมิอาจไมสอดคลอง
กับความเปนจริงในชวงเวลานั้น การเดินทางไปสำรวจตลาดจะชวยให
ผูประกอบการสามารถนำขอมูลที่ไดรับมาใช ในการวางแผนการลงทุน
ไดสอดคลองกับสถานการณและความเปนจริงมากขึ้น
นอกจากนี้ จะตองมีทัศนคติในดานการทำการคาการลงทุน โดย
มองวาประเทศนั้นๆ เปนเสมือนพื้นที่ของประเทศเราเอง เปนอีก
จังหวัดหนึง่ ของไทย การทำธุรกิจจึงไมควรมุง แตจะแขงขันกัน แตควรจะ
มีความรวมมือกัน ประสานสามัคคีกนั และมีการสนับสนุนซึง่ กันและกัน
ปจจุบนั รัฐบาลของประเทศในกลุม CLMV ในปจจุบนั โดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ตางมีความประสงคทจ่ี ะดึงดูดการ
ลงทุนของตางชาติใหเกิดขึน้ ในประเทศของตนอยางตอเน�อง ดวยเหตุน้ี
รัฐบาลของประเทศเหลานี้ จึงไดสรางความชัดเจนในดานกฎระเบียบ
ขัน้ ตอน และหน�วยงานทีเ่ กีย่ วของกับการลงทุนของตางชาติใหมมี ากขึน้
ลดหรือผอนคลายกฎระเบียบหรือขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการขออนุมัติ
ลงทุน ลดระยะเวลาในการที่ตองใช ในการรอผลการอนุมัติการลงทุน
นอกจากนีป้ ระเทศในกลุม ดังกลาวมักมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ
อนุมตั กิ ารลงทุนใหกบั รัฐบาลสวนภูมภิ าคและสวนทองถิน่ ในกรณีทเ่ี ปน
การลงทุนขนาดเล็ก

อยางไรก็ตามนักลงทุนทีป่ ระสงคจะเขาไปลงทุนในประเทศดังกลาว
ควรทำการศึกษารูปแบบและขัน้ ตอนการลงทุนในทางปฏิบตั จิ ากกิจการ
ที่ไดเขาไปลงทุนแลวหรือจากหน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของของไทย
ในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้เน�องจากรูปแบบและขั้นตอนการลงทุนในทาง
ปฏิบัติอาจมีความแตกตางจากที่ปรากฏในเอกสาร

สิ่งที่ภาครัฐควรใหความชวยเหลือ

• หน�วยงานภาครัฐของไทยที่ตั้งอยูในประเทศกลุมเปาหมาย
ควรสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของผูประกอบการไทยที่ตั้งอยูใน
ประเทศนัน้ ๆ เพ�อใหผปู ระกอบการ สามารถแลกเปลีย่ นขอมูลทีเ่ กีย่ วของ
กับธุรกิจไดอยางทันเวลา สามารถใหขอมูลแกหน�วยงานภาครัฐ ณ
ประเทศนั้น รับทราบถึงสถานการณและความตองการของภาคธุรกิจ
และสามารถใหคำแนะนำแกผูประกอบการไทย ที่มีความประสงคจะ
เขาไปลงทุนไดตรงตามสภาพความเปนจริง

นอกจากนีภ้ าครัฐควรทีจ่ ะใหการชวยเหลือการ
พัฒนาของประเทศเพ�อนบาน ควรเพิ่มประเภท
รูปแบบความชวยเหลือดานอ�นๆ การใหความ
ชวยเหลือในดานสิง่ กอสราง การใหความชวยเหลือ
ในดานวิชาการ (การฝกอบรมแรงงาน การใหทนุ
การศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร การฝกอบรมครู)
การพัฒนาผูป ระกอบการ เปนตน เพ�อใหรัฐบาล
และประชากรในประเทศเหลานั้น รับรูถึงความ
เปนหุนสวนทางดานการพัฒนาระหวางไทยกับ
ประเทศเหลานั้นมากขึ้น

• การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ควรวางแผนแมแบบ
ในการสงเสริมความเช�อมโยงของอุตสาหกรรมในระดับอนุภูมิภาค
ใหแกอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งอุตสาหกรรมตนน้ำและปลายน้ำ เชน
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสและอุตสาหกรรมบริการ เปนตน

และเม�อเกิดการทำงานรวมกันของทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนแลว ความสำเร็จในการสงเสริมใหเกิด
การลงทุนในตางประเทศคงอยูอ กี ไมไกล และไทย
อาจเปนแหลงทีส่ ง ออกการลงทุน มากกวาการรองรับ
การลงทุนจากตางประเทศเชนที่ผานมา
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• หน�วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนใน
ตางประเทศ ควรเรงสรางมาตรการจูงใจใหผปู ระกอบการ ไทยไปลงทุน
ในประเทศกลุม ประเทศเปาหมาย ในสาขาทีม่ ศี กั ยภาพ โดยมาตรการ
จูงใจดังกลาวอาจอยูในรูปแบบ การผอนคลายขอจำกัดในการเคล�อนยาย
ปจจัยการผลิต (เชน เคร�องจักร) การลดหยอนภาษี/ดอกเบี้ยใหกับ
กิจการที่ตั้งอยูในประเทศไทย และการผอนคลายขอจำกัดและคา
ธรรมเนียมในการเคล�อนยายเงินทุนเพ�อไปลงทุนในประเทศกลุม ดังกลาว

• ทั้งนี้เน�องจากมีแนวโนมคอนขางสูงที่
ประเทศในกลุม ดังกลาว จะใหความสำคัญกับการ
ลงทุนของกิจการขนาดใหญ มากกวากิจการขนาด
กลางและขนาดยอม และประเทศในกลุม ดังกลาว
อาจมีทัศนคติวา หากตองการสงเสริมการพัฒนา
ในประเทศ รัฐบาลตองใหการคุมครองมิใหเงินทุน
จากตางประเทศเขามาเปนคูแขง

วารสารสงเสริมการลงทุน

การสงเสริมการลงทุนในตางประเทศของไทยยังเพิง่ เริม่ ตน ซึง่ ยัง
มีหลายดานที่ควรดำเนินการอยางเปนรูปธรรม เพ�อการพัฒนาการ
ลงทุนไทยในตางประเทศใหไดรับผลสำเร็จ ไดแก
• จัดทำและเผยแพรขอ มูลทีน่ กั ธุรกิจจำเปนตองใช ในการวิเคราะห
และประเมินสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพ�อประกอบการตัดสินใจลงทุน
อยางตอเน�อง โดยขอมูลดังกลาวตองเปนขอมูลที่เช�อถือไดและ
ทันสมัย

• การสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ควร
เรงสรางความเขาใจใหหน�วยงานภาครัฐในประเทศ
ในกลุม เปาหมาย ไดรบั ทราบถึงขอดีของการลงทุน
จากตางประเทศ เชน มีการถายทอดเทคโนโลยี
ในระดับที่เหมาะสมและเขาถึงไดของประชาชน
ในประเทศนั้น หรือ เปนการประกอบธุรกิจที่
เหมาะสมกับขนาดตลาดภายในประเทศนัน้ ๆ หรือ
มักมีการใชปจจัยแรงงานในสัดสวนตอตนทุนการ
ผลิตที่สูงกวากิจการขนาดใหญ มีความยืดหยุน
ในการจางงานซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรรม
เปนตน

โอกาสธุรกิจไทยในตางประเทศ

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ลูทาง

การลงทุนในกัมพูชา ภายหลังการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบดานการลงทุนใหม
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ในชวงปลายป 2555 ทีผ
่ า นมา ผูบ ริหารของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดนำคณะผูเ ชีย่ วชาญไป
ศึกษาลูท างการลงทุนในประเทศกัมพูชาโดยมีหลายประเด็นที่นาสนใจ

พบปะหารือ รมช. กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ฯพณฯ Kong Vibol ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (Secretary of
State, Ministry of Economy and Finance)
และรองประธานกรรมการสภาเพ�อการพัฒนากัมพูชา
(Vice-Chairman of the Council for the
Development of Cambodia- CDC)
บรรยายสรุปแกคณะของบีโอไอ

คณะของบีโอไอไดไปเยีย่ มสภาเพ�อการพัฒนากัมพูชา (Council
for the Development of Cambodia - CDC) ซึ่งเปนหน�วยงาน
สงเสริมการลงทุนของกัมพูชา โดยมี ฯพณฯ Kong Vibol ดำรงตำแหน�ง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน (Secretary of
State, Ministry of Economy and Finance) และรองประธาน
กรรมการสภาเพ�อการพัฒนากัมพูชา (Vice - Chairman of the Council
for the Development of Cambodia - CDC) ได ใหเกียรติมา
บรรยายสรุป

ปจจุบนั กัมพูชาไดปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบดานการลงทุน
ครั้งใหญ เพ�อใหการสงเสริมการลงทุนเปนไปอยางอัตโนมัติและมี
หลักเกณฑ โปรงใสมากขึ้น สำหรับการขอรับการสงเสริมฯ เดิมตาม
กฎหมายป 2537 กำหนดระยะเวลาไมเกิน 45 วันทำการ แตตาม
กฎหมายที่แกไขใหมยนระยะเวลาทำการเหลือเพียง 31 วันเทานั้น

กิจการการคา บริการขนสง (ยกเวนขนสงโดยรถไฟ)
บริการทองเทีย่ ว ธุรกิจกาสิโนและการพนัน บริการ
แลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ บริการทางการเงิน
ธุรกิจส�อ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย การผลิต
บุหรี่ ฯลฯ

สวนหลักเกณฑการใหสิทธิและประโยชนยกเวน ภาษีเงินได
นิตบิ คุ คล ไดปรับปรุงใหเรียบงายขึน้ ซึง่ โครงการที่ไดรบั การสงเสริม
การลงทุน หรือที่เรียกในช�อวา Qualified Investment Projects
(QIPs) จะไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน
ระยะเวลา 3 - 9 ป ดังนี้

อำนาจอนุมัตโครงการ 3 ระดับ

สำหรับกำหนดระยะเวลา Priority Period ที่ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลไมเกิน 3 ปนั้น จะเปนไปตามสูตรที่กำหนด ไวดังนี้
- โครงการลงทุนในหมวดเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
หากปลูกพืชหมุนเวียน Piority Period จะเปน 1 ป แตหากเปนการ
ปลูกพืชยืนตนหรืออุตสาหกรรมเกษตร 2 ป
- โครงการลงทุนในหมวดโครงสรางพื้นฐาน หากลงทุนไมเกิน
10 ลานเหรียญสหรัฐฯ Piority Period จะเปน 1 ป หากลงทุนเกิน
10 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตไมเกิน 30 ลานเหรียญสหรัฐฯ เทากับ 2 ป
และหากลงทุนเกิน 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เทากับ 3 ป
นอกจากนี้ โครงการที่ไดรบั การสงเสริมจะไดรบั การลดหยอนภาษี
ทรัพยสนิ รอยละ 40 ของมูลคาสินทรัพยท่ีใช ในการผลิต โดยสิทธิและ
ประโยชนนม้ี ผี ลใชบงั คับทันทีในปแรกทีม่ กี ารซือ้ ทรัพยสนิ ดังกลาวหรือ
ในปแรกที่มีการใชทรัพยสินนั้นๆ
สำหรับกิจการที่ไมอยูในขายไดรับการสงเสริมการลงทุน เชน
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อาคารของหนวยงานสงเสริมการลงทุนกัมพูชา
ซึ่งเดิมเคยเปนฐานบัญชาการของขาหลวงใหญ
ในชวงฝรั่งเศสปกครองกัมพูชา

แตหากตองการไดรับสิทธิและประโยชน
ตางๆ สามารถย�นขอรับสงเสริมฯ ไดที่หน�วยงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงกัมพูชา
(Cambodia Investment Board – CIB) หรือ
หน�วยงานทีเ่ รียกวา “คณะอนุกรรมการลงทุนของ
จังหวัด/เมือง” (Provincial/Municipal Investment
Subcommittee – PMIS) ในตางจังหวัด
สำหรับอำนาจการอนุมัติสงเสริมการลงทุน
เพ�อใหไดรับสถานภาพโครงการ QIPs สามารถ
จำแนกออกเปน 3 ระดับ
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ในสวนกำหนดเวลา Trigger Period กำหนดเปนระยะเวลาทีเ่ ริม่
มีกำไรหรือระยะเวลา 3 ปนับแตเริ่มมีรายไดครั้งแรก แลวแตวา
ระยะเวลาใดมาถึงกอน

วารสารสงเสริมการลงทุน

ระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล = Trigger Period (ไมเกิน
3 ป นับแตเริม่ มีรายไดครัง้ แรก) + 3 ป + Priority Period (ไมเกิน 3 ป)

กรณีโครงการที่ตองการลงทุน หากไมอยู
ในขายใหการสงเสริมฯ หรือไมตองการขอรับ
การสงเสริมฯ เพ�อใหไดรับสิทธิและประโยชน
ดานภาษีอากร การคุมครอง และหลักประกัน
จากรัฐบาลแลว สามารถย�นขอจดทะเบียนบริษัท
ได โดยตรงที่หน�วยงานจดทะเบียนการพาณิชย
(Commercial Registration Bureau) ในสังกัด
กระทรวงพาณิชย
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ระดับจังหวัด สามารถอนุมตั โิ ครงการลงทุน
ทัว่ ไปทีข่ นาดการลงทุนต่ำกวา 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ
โดยจะมีหน�วยงานที่เรียกวา “คณะอนุกรรมการ
ลงทุนของจังหวัด/เมือง” (Provincial/Municipal
Investment Subcommittee – PMIS)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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- โครงการโครงสรางพื้นฐานในรูปแบบตางๆ
เชน Build - Operate - Transfer (BOT),
Build - Own - Operate - Transfer (BOOT),
Build - Own - Operate (BOO),
Build - Lease - Transfer (BLT)

ระดับหน�วยงาน CDC สามารถอนุมัติ
โครงการลงทุนทั่วไปที่มีขนาดการลงทุนตั้งแต
2 ลานเหรียญสหรัฐฯ จนถึงต่ำกวา 50 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ รวมถึงโครงการทั่วไป
ระดับสภารัฐมนตรี (Council of Ministers)
มีอำนาจอนุมัติกรณีเปนโครงการที่มีรูปแบบการ
ดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดัวนี้
- ลงทุนตัง้ แต 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขึน้ ไป
- โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรระยะยาว
ของประเทศ
- โครงการที่มีความออนไหวทางการเมือง
(Political Sensitive)
- โครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
- โครงการขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติ

นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน มอบของที่ระลึกใหแก
ฯพณฯ Kong Vibol รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน ของกัมพูชา

มีกรอบเวลาการอนุมัตที่ชัดเจน

สำหรับการขอรับการสงเสริมการลงทุน หากย�นขออนุมัติโดยสง
เอกสารตางๆ ครบถวนแลว หน�วยงาน CDC จะแจงผลการเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบอยางมีเง�อนไขกับโครงการภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้
หากหน�วยงาน CDC ไมออกหนังสือตอบภายในกำหนดเวลา 3 วัน
ทำการแลว ถือวาโครงการไดรับความเห็นชอบวาเปนโครงการ QIPs
โดยอัตโนมัติ
อยางไรก็ตาม กฎหมายไดบัญญัติวาหากมีขั้นตอนใดที่ทำใหไม
สามารถดำเนินการเห็นชอบหรือไมเห็นชอบอยางมีเง�อนไขภายใน 3 วัน
ทำการแลว หน�วยงาน CDC สามารถเล�อนระยะเวลาแจงผลการ
เห็นชอบได แตจะตองแจงใหเจาของโครงการทราบภายใน 3 วันทำการ
อนึ่ง ในความเปนจริงแลวมีเฉพาะโครงการงายๆ ที่ดำเนินการ
พิจารณาอยูแลวเปนประจำ เชน โครงการลงทุนผลิตเสื้อผาหรือ
รองเทา ฯลฯ ที่สามารถตอบใหความเห็นชอบไดภายใน 3 วันทำการ
กรณีไมเห็นชอบกับโครงการ หน�วยงาน CDC จะออกหนังสือ
Letter of Non - Compliance ไปยังเจาของโครงการ เพ�อแจงเกีย่ วกับ
การไมเห็นชอบพรอมกับชี้แจงถึงเหตุผลที่ไมเห็นชอบในรายละเอียด

กรณีเห็นชอบกับโครงการ หน�วยงาน CDC จะออกใบรับรอง
การจดทะเบียนอยางมีเง�อนไข (Conditional Registration Certificate –
CRC) ใหแกนักลงทุน จากนั้นหน�วยงาน CDC จะดำเนินการในนาม
ของนักลงทุนเพ�อติดตอขออนุญาตจากหน�วยงานตางๆ เชน
- การจดทะเบียนบริษัทที่กระทรวงพาณิชย
- การขออนุญาตกอสรางที่หน�วยงานปกครองสวนทองถิ่นหรือ
กระทรวงที่เกี่ยวของ
- การไดรบั ความเห็นชอบเกีย่ วกับรายงานผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
จากกระทรวงสิ่งแวดลอม

ตัวอยางเชน กรณีเงินลงทุนไมเกิน 1 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ วางค้ำประกันรอยละ 2 หากเงิน
ลงทุนเกิน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตไมเกิน
10 ลานเหรียญสหรัฐฯ วางค้ำประกันรอยละ
1.9 หากเงินลงทุนเกิน 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ
แตไมเกิน 20 ลานเหรียญสหรัฐฯ วางค้ำประกัน
รอยละ 1.8 ฯลฯ
นอกจากนี้ ตองจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่
กระทรวงพาณิชย เม�อดำเนินการแลวเสร็จ จะได
รับใบอนุญาตสุดทายจากหน�วยงาน CDC กำหนด
ใหตอ งเริม่ ดำเนินการตามโครงการภายใน 6 เดือน
เม�อโครงการกอสรางแลวเสร็จเปนสัดสวนรอยละ
30 ถึงจะไดรับเงินค้ำประกันคืน
หน�วยงาน CDC สงวนสิทธิท์ จ่ี ะเพิกถอนการ
ใหการสงเสริมฯ เฉพาะสวนหรือทัง้ หมด หากผูล งทุน
ไมสามารถปฏิบตั ติ ามกรณีหนึง่ กรณีใดหรือมากกวา
ดังนี้
- โครงการไมไดดำเนินการตามตารางเวลา
ทีร่ ะบุในคำขอ โดยเฉพาะไมมกี ารดำเนินการ
ใดๆ ในระยะเวลา 6 เดือนนับแตไดรบั การ
สงเสริมฯ ในกรณีนี้เงินประกัน จะถูกยึด
เปนของรัฐโดยอัตโนมัติ
ไมสามารถระดมทุนไดถงึ รอยละ 25 ภายใน
30 วัน นับแตไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ
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หน�วยงานเหลานีจ้ ะตองพิจารณาออกใบอนุญาตแกโครงการลงทุน
ใหแลวเสร็จภายใน 28 วันทำการ หากไมสามารถอนุมตั ไิ ดภายในเวลา
ที่กำหนดโดยไมมีเหตุผลอันควร ขาราชการที่รับผิดชอบจะตองถูก
ลงโทษตามกฎหมาย จากนั้นหน�วยงาน CDC จะออกใบรับรองการ
จดทะเบียนขั้นสุดทาย (Final Registration Certificate – FRC)
แกโครงการตอไป โดยปกติแลว CDC จะประสานงานเกี่ยวกับการ
อนุมัติอนุญาตจากหน�วยงานตางๆ ประมาณ 2 สัปดาห

เม�อไดรับใบรับรองการจดทะเบียนแลว
ผูไดรับการสงเสริมฯ จะตองเสียคาธรรมเนียม
พรอมกับวางค้ำประกันการดำเนินการตามโครงการ
เปนสัดสวนรอยละ 1.5 - 2 ของเงินลงทุนทัง้ หมด
ในบัญชีของ CDC ณ ธนาคารชาติกัมพูชา
(National Bank of Cambodia - NBC)

วารสารสงเสริมการลงทุน

- การจดทะเบียนภาษีอากรจากกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน ฯลฯ

ตองเรงรัดการดำเนินการภายหลังอนุมตั
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- ไมสามารถระดมทุนชำระแลว ไดครบ
ภายใน 3 ป หลังจากจัดตั้งองคกร

วารสารสงเสริมการลงทุน
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- การเปลี่ยนแปลงช�อ ที่อยู ผูรวมทุน หรือ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของกิจการ ทั้งใน
รูปการถูกซื้อกิจการ (Acquired) หรือ
ควบรวมกิจการกับบริษัทอ�น (Merged)
รวมทัง้ เปลีย่ นแปลงกิจกรรม (Investment
Activities) โดยไมไดรับความเห็นชอบ
จากหน�วยงาน CDC กอน หรือหน�วยงาน
ราชการทีเ่ กีย่ วของขอใหเพิกถอนกรณีฝา ฝน
กฎระเบียบที่มีอยูอยางรายแรง

จีนเปนนักลงทุนรายใหญ

จีนเปนนักลงทุนรายใหญที่สุดของกัมพูชา
โดยในชวงป 2537 - 2554 ไดรับการสงเสริม
การลงทุนมูลคารวม 8,849 ลานเหรียญสหรัฐฯ
การลงทุนของจีนในกัมพูชามักจะเปนการลงทุน
ในโครงการเข�อน ไฟฟา เหมืองแร เสือ้ ผาสำเร็จรูป
การเงินและธนาคาร การทองเทีย่ ว และการเกษตร
นั ก ลงทุ น รายใหญ ข องจี น เช น Shanghai
Construction Group มีแผนการลงทุนในกัมพูชา
700 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวงป 2555 - 2557
เพ�อกอสรางคลองชลประทาน ทางหลวง สะพาน

นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน
มอบของที่ระลึกใหแก นาย Lim Heng รองประธานหอการคากัมพูชา

รองลงมา คือ เกาหลีใต 4,040 ลานเหรียญสหรัฐฯ สหภาพยุโรป
3,641 ลานเหรียญสหรัฐฯ มาเลเซีย 2,614 ลานเหรียญสหรัฐฯ สหรัฐฯ
1,282 ลานเหรียญสหรัฐฯ เวียดนาม 1,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไตหวัน
839 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไทย 746 ลานเหรียญสหรัฐฯ สิงคโปร 649 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ฮองกง 641 ลานเหรียญสหรัฐฯ ญีป่ นุ 154 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ

เยี่ยมหอการคากัมพูชา

คณะของบี โ อไอได เ ยี ่ ย มและหารื อ กั บ หอการค า กั ม พู ช า
นาย Lim Heng รองประธานหอการคากัมพูชาและกรรมการบริษัท
Kim Mean Investment ไดบรรยายสรุปแกคณะของบีโอไอ สรุปไดวา
รัฐบาลกัมพูชาตั้งเปาหมายสงออกขาวเพิ่มขึ้นเปน 1 ลานตัน/ป และ
สงเสริมใหตางชาติมาลงทุนกิจการโรงสีขาว หากนักลงทุนไทยสนใจ
มาลงทุนและตองการหาผูรวมทุนกัมพูชาแลว หอการคากัมพูชายินดี
จะจับคูธ รุ กิจให อยากมีความรวมมือระหวางไทยและหอการคากัมพูชา
มากขึ้นในอนาคต

เยี่ยมธุรกิจเสื้อผาเด็กของกลุมลิมไลน

อุตสาหกรรมสิง่ ทอ โดยเฉพาะเสือ้ ผาสำเร็จรูป นับเปนอุตสาหกรรม
ขนาดใหญทส่ี ดุ ของกัมพูชา และเปนการลงทุนของตางชาติแทบทัง้ หมด
รับจางผลิตเสือ้ ผาแบรนดทม่ี ชี อ� เสียง เชน GAP, Mark & Spencer ฯลฯ
ตัวเลขการจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเคยถึงจุดสูงสุดที่ระดับ
350,000 คน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของแรงงานทั้งหมด
เม�อกลางป 2551 กอนที่จะลดลงมาในป 2552 เน�องจากวิกฤติ

เศรษฐกิจโลก ทำใหการสงออกลดลง วิกฤติเศรษฐกิจสินเช�อดอยคุณภาพ
(Subprime) ทีก่ ระทบตอเศรษฐกิจทัว่ โลก สงผลกระทบตอการสงออก
แตตอมาตัวเลขการจางงานกระเตื้องขึ้นเปน 319,000 คน ในเดือน
ธันวาคม 2553

สำหรับบริษทั ลิมไลนฯ ไดเริม่ ทำธุรกิจในกัมพูชาในป 2553 โดย
การไปซื้ออาคารโรงงานเกาที่ชานกรุงพนมเปญ มาติดตั้งเคร�องจักร
ปจจุบนั ทำธุรกิจผลิตเสือ้ ผาสำเร็จรูปของเด็ก โดยผูจ ดั การโรงงานเปน
คนจีน มีประสบการณ ในการบริหารงานกัมพูชามากอน เริม่ แรกมีพนักงาน
400 คน ปจจุบันเพิ่มเปน 1,000 คน โดยมีคนไทย 6 คน คนฮองกง
1 คน ทำเลทีต่ ง้ั ของโรงงานเปนพืน้ ทีม่ ปี ระชาชนมาก ทำใหหาแรงงาน
ไมยาก แตบางพืน้ ทีเ่ ริม่ ขาดแคลนแรงงาน โดยบุคลากรกัมพูชาสามารถ
ทำงานไดคอนขางดี แมจะทำงานชากวาคนไทย แตฝมือละเอียดกวา
วัตถุดบิ ในการผลิตพวกผาผืน กระดุม ฯลฯ นำเขาจากไทยเปนหลัก
โดยมีสวนนอยนำเขาจากประเทศจีน แตเคร�องจักรที่ใช ในการผลิตได
นำเขาจากจีนเปนหลัก

การดำเนินธุรกิจมีปญหาอยูบาง โดยเม�อ
เดือนเมษายน 2555 พนักงานในกัมพูชาประมาณ
1,000 คน ไดหยุดงานประทวงเน�องจากมีการลงโทษ
การรูดบัตรทำงานแทนกัน และเรียกรองเง�อนไข
การทำงาน 6 ประการ คือ ปลดผูบริหาร เปลี่ยน
หัวหนาชาวจีน เพิม่ เงินอุดหนุน 10 เหรียญสหรัฐฯ
เพ�อชวยคาครองชีพ ใหเงินเดือนรอยละ 50 ของ
อัตราปกติ เปนเวลา 3 เดือนสำหรับพนักงานที่
ตองหยุดงานภายหลังคลอดบุตร เงินโบนัส 5เหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มเติมจากเงินเดือน 57 เหรียญสหรัฐฯ
/เดือน และเงินชวยคาอาหาร 1,500 เหรียญสหรัฐฯ
กรณีทำงานลวงเวลา ปจจุบนั สามารถเจรจาตกลง
กันไดแลว และไดเปลี่ยนจากรูดบัตรมาเปนการ
สแกนลายนิ้วมือเพ�อใหสามารถตรวจสอบการ
ทำงานไดดียิ่งขึ้น
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กิจการเสื้อผาสำเร็จรูปเด็กเล็กของบริษัทลิมไลนที่ชานกรุงพนมเปญ

อัตราคาจางขัน้ ต่ำในกัมพูชา คือ 61 เหรียญ
สหรัฐฯ/เดือน (ชวงทดลองงาน 56 เหรียญสหรัฐฯ/
เดือน) โดยทำงาน 6 วัน/สัปดาห และวันละ
8 ชั่วโมง หากรวมคาเชาบานจะเปน 73 เหรียญ
สหรัฐฯ/เดือน และหากรวมคาทำงานลวงเวลา
คาครองชีพ ฯลฯ จะเพิม่ เปนประมาณ 120 - 130
เหรียญสหรัฐฯ/เดือน โดยจะมี NGO มาตรวจสอบ
เปนระยะวาการดำเนินการเปนไปตามมาตรฐาน
แรงงานหรือไม

วารสารสงเสริมการลงทุน

สำหรับมูลคาการสงออกสินคาสิ่งทอและเคร�องนุงหมลดลงจาก
2,879 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2551 เหลือ 2,419 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ในป 2552 แตตอ มาในป 2553 มูลคาสงออกสิง่ ทอและเคร�องนุง หมเพิม่ ขึน้
มากเปนประวัตกิ ารณทร่ี ะดับ 2,968 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสงออกไปยัง
สหรัฐฯ มากทีส่ ดุ คือรอยละ 61 ของทัง้ หมด รองลงมา คือ สหภาพยุโรป
รอยละ 23 แคนาดารอยละ 9 ญีป่ นุ รอยละ 2 และในป 2554 เพิม่ ขึน้
มากเปนประวัตกิ ารณอกี ครัง้ หนึง่ เปนประมาณ 4,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ
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การดำเนินธุรกิจในกัมพูชา มินีแบเริ่มจากเชาอาคารโรงงานกอน
โดยมีพนักงานเริ่มแรก 300 คน จากนั้นในเดือนธันวาคม 2554 ได
กอสรางโรงงานของตนเองและทำพิธีเปด โดยมีสมเด็จฮุนเซ็น
นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา เปนประธานในพิธีเปดโรงงาน ปจจุบัน
(มิถนุ ายน 2555) มีพนักงาน 1,300 คน และมีเปาหมายจะเพิม่ พนักงาน
เปน 5,000 คน ภายในสิ้นป 2555

วารสารสงเสริมการลงทุน
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คณะของบีโอไอไดไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
Lim Line International (Cambodia) Garment จำกัด
เปนบริษัทในเครือของบริษัท ลิมไลน แอพพาเรล จำกัด
ซึ่งทำธุรกิจผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป โดยมี 2 โรงงาน คือ
ที่กรุงเทพฯ และออมนอย พนักงานประมาณ 2,000 คน

กัมพูชาเริ่มตั้งฐานอิเล็กทรอนิกส

คณะของบีโอไอยังไดเยี่ยมชมกิจการมินีแบ
ของญีป่ นุ ซึง่ ไดเริม่ เปดโรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส
ทีท่ นั สมัยแหงแรกในกัมพูชา ตัง้ แตเดือนเมษายน
2554 เปนตนมา โดยโรงงานตั้งที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษกรุงพนมเปญ มีพื้นที่ใชสอยรวม 24,000
ตารางเมตร เปนพื้นที่เชาเปนเวลา 99 ป ผลิต
Stepping Motor ซึ่งเปนชิ้นสวนในกลองถายรูป
ผลิต Brush DC Motor เปนชิน้ สวนในเคร�องเลน
ดีวีดี และผลิต Vibration Motor

เครือมินแี บไดรบั การสงเสริมการลงทุนจาก CIB โดยไดรบั ยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเต็ม 9 ป ตามสูตร 3 + 3 + 3 ยกเวนอากรขาเขา
เคร�องจักรและวัตถุดิบเพ�อการผลิตเพ�อสงออก นอกจากนี้ ยังไดรับ
ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 10 กรณีซื้อวัตถุดิบในประเทศ
กัมพูชา เชน บรรจุภัณฑ
ในทัศนะของผูบ ริหารมินแี บ จุดแข็งของกัมพูชาคือ เปนประเทศ
หาแรงงานไดงาย แตกตางจากไทยและจีน ซึ่งมีปญหาขาดแคลน
แรงงานและคาจางเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ขณะที่คาจางในกัมพูชา
คอนขางต่ำ โดยปจจุบันจายคาจาง รวมถึงคาครองชีพ คาทำงาน
ลวงเวลา ฯลฯ เปนเงินรวมประมาณ 120 - 150 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน
นอกจากนี้ มีเสนทางคมนาคมทางบกเช�อมโยงกับโรงงานในไทยไดงา ย
ดังนั้น จึงมีแผนยายขั้นตอนการผลิตที่ใชแรงงานเขมขนมาผลิตใน
กัมพูชา

ปญหาสำคัญที่ มินีแบ
ประสบในการดำเนินธุรกิจในกัมพูชา

• ปญหาความยุงยากตองเปลี่ยนถายสินคา บริเวณชายแดน
ในการขนสงชิน้ สวนระหวางไทยและกัมพูชา เน�องจากรถบรรทุกไม
สามารถเดินทางตรงไปยังกรุงพนมเปญได แตปญ
 หาไดคลีค่ ลายลงนับ
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554 เปนตนมา โดยไดรับอนุญาตใหสามารถ
ขนสงตรงโดยรถบรรทุกไทยตรงไปยังพนมเปญโดยไมตองเสียเวลา
เปลีย่ นถายรถบรรทุก ทำใหลดเวลาเดินทางจากเดิม 15 ชัว่ โมง เหลือ
10 ชัว่ โมง อยางไรก็ตาม ตนทุนโลจิสติกส ในการขนสงยังคงคอนขางสูง
แมรัฐบาลกัมพูชาจะพยายามชวยเหลือแกไขปญหาใหก็ตาม
• แรงงานกัมพูชายังไมคนุ เคยกับรูปแบบการผลิตอุตสาหกรรม
สมัยใหม ยังมีคนงานบางสวนทีย่ งั ไมสามารถอานหรือเขียนได ดังนัน้
บริษัทตองจัดหลักสูตรสอนในชวงเชากอนพนักงานเขาทำงาน โดย

วารสารสงเสริมการลงทุน
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สอนทั้งภาษากัมพูชาและภาษาอังกฤษ โดยจูงใจวาหากพนักงาน
คนใดสามารถฝกฝนจนสอบผานแลว จะเพิ่มคาจางใหอีก 1 - 2
เหรียญสหรัฐฯ / วัน

• ปญหาคาไฟฟาสูง ประมาณ 2 เทาของ
คาไฟฟาในประเทศไทย สำหรับปญหาไฟดับมีระดับ
ปานกลาง ประมาณ 6 ครั้ง/ป

• ปญหาในการขอคืนภาษีมลู คาเพิม่ กรณีซอ้ื วัตถุดบิ ในประเทศ
ซึ่งจัดเก็บในอัตรารอยละ 10 ไดรับเงินคืนคอนขางชา

อนึ่ง นอกจากกลุมมินิแบแลว ปจจุบันเริ่มมี
บริษทั ญีป่ นุ อ�นๆ สนใจมาลงทุนในกัมพูชามากขึน้ เชน
บริษทั ซูมโิ ตโมอิเล็กทริก ไดประกาศเม�อตนป 2554
จะตัง้ โรงงานผลิตสายไฟสำหรับรถยนต ในกัมพูชา
สวนบริษทั นิเดค ของญีป่ นุ ซึง่ ปจจุบนั เปนนักลงทุน
รายใหญของไทยอยูแ ลว ไดลงทุน 37.5 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ�อตัง้ โรงงานทีเ่ มืองปอยเปต ดำเนินการ
ในนามบริษทั SC WADO Component (Cambodia)
จำกัด โดยถือหุน ทัง้ สิน้ โดยบริษทั Nidec Electronics
(Thailand) จำกัด เริ่มผลิตเดือนมิถุนายน 2555
โดยเริ ่ ม แรกโรงงานมี พ ื ้ น ที ่ ใ ช ส อย 25,000
ตารางเมตร จางงาน 350 คน และจะเพิม่ ขึน้ เปน
65,000 ตารางเมตร จางงาน 5,000 คน ในอนาคต

บรรยากาศในโรงอาหารของโรงงานมินีแบในกัมพูชา
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คณะของบีโอไอถายภาพรวมกับผูบริหารของเครือมินีแบที่กัมพูชา

โอกาสธุรกิจไทยในตางประเทศ

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

สิทธิประโยชน
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สงเสริมการลงทุนใหมของฟลปิ ปนส
ฟลิปปนสนับเปนอีกประเทศหนึ่งที่ ไดรับความสนใจลงทุนในปจจุบัน เน�องจากเศรษฐกิจเติบโตในอัตราสูงขึ้นมาก
รวมทัง้ มีแนวโนมทีแ่ จมใสมาก โดยในป 2555 ธนาคารซิตแ้ี บงกประมาณวาจะเติบโตในอัตรารอยละ 6.3 และในป 2556
คาดวาจะเติบโตลดลงเล็กนอยเหลือรอยละ 6.1 ขณะที่ธนาคาร HSBC ประมาณวาจะเติบโตรอยละ 6.2 ในป 2555
และชะลอตัวลงเหลือรอยละ 4.9 ในป 2556 ประกอบกับอุปสงคภายในประเทศอยูในระดับดี และรัฐบาลเรงใหภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงการกอสรางระบบปองกันอุทกภัย ที่สำคัญฟลิปปนส ไดรับการปรับ
เพิ่มอันดับความนาเช�อถือของประเทศโดยสถาบันจัดอันดับนานาชาติ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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อาคารสำนักงานใหญ
ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของฟลิปปนส

กิจการที่เดนมากของฟลิปปนส คือ คอลลเซ็นเตอร เน�องจากมี
จุดเดน คือ คนฟลปิ ปนสพดู ภาษาอังกฤษไดดี ธุรกิจนี้ไดแซงหนาอินเดีย
ขึ้นเปนอันดับ 1 ของโลกในดานรายไดเม�อป 2552 และแซงหนาเปน
อันดับ 1 ในดานจำนวนพนักงานในป 2553 ในป 2555 มีการจางงาน
เกือบ 5 แสนคน สรางรายไดแกประเทศมากถึง 8.4 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ และมีเปาหมายเพิม่ เปน 862,000 คน และรายได 14.7 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2559

ขณะเดียวกันฟลปิ ปนสไดเริม่ ประสบผลสำเร็จในการขยายขอบขาย
บริการไปสูกิจกรรมบริการผานทางเครือขายโทรคมนาคมที่มีมูลคา
เพิม่ สูงขึน้ เชน บริการทางการแพทย บริการทางกฎหมาย บริการบัญชี
บริการซอฟตแวร แอนิเมชั่น ฯลฯ

กระทรวงสวัสดิการและพัฒนาสังคม กระทรวง
ทองเที่ยว กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงขนสงและการส�อสาร ฯลฯ

เดิมฟลิปปนส ไมไดรับความสนใจในการเปนฐานการผลิตดาน
อุตสาหกรรมนัก คาจางแรงงานคอนขางสูงกวาเพ�อนบาน แตปจจุบัน
จากการที่รัฐบาลประเทศตางๆ เชน จีน ไทย เวียดนาม ฯลฯ เพิ่ม
คาจางขั้นต่ำ กับเผชิญกับปญหาขาดแคลนแรงงาน ทำใหนักลงทุน
เริ่มสนใจลงทุนในฟลิปปนสเพิ่มขึ้นมาก เน�องจากฟลิปปนสมีแรงงาน
จำนวนมาก และมีอัตราการวางงานสูงถึงรอยละ 7

ประธานาธิบดีของฟลิปปนสและประกาศใชแลว
เม�อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ภายใตสโแกนที่วา
A New Day for Investments: Coherent,
Consistent, and Creative ประกอบดวยบัญชี
รายการ 4 ประเภท

Regular List ประกอบดวยกิจการที่ใหความ
สำคัญเปนพิเศษหรือ Preferred Activities จำนวน
13 สาขา ซึ่งสอดคลองกับนโยบายสำคัญของ
รัฐบาล สำหรับแตละรายการจะจำแนกยอยเปน
Non Pioneer Status และ Pioneer Status
แตกตางกันไป

บีโอไอมีอำนาจหนาที่ตามที่กำหนดในกฎหมาย Omnibus
Investments Code (Executive Order 226) เพ�อสนับสนุนการลงทุน
ผานมาตรการยกเวนภาษีอากรและอ�นๆ แกกิจการตามบัญชีรายการ
กิจการที่ใหความสำคัญเปนพิเศษตามที่กำหนดในแผนการลงทุนที่ให
ความสำคัญพิเศษ (Investment Priorities Plan - IPP) ซึ่งจัดทำขึ้น
เปนประจำทุกป
สำหรับ IPP ฉบับหลังสุด คือ IPP 2012 ไดจัดทำขึ้นโดยมี
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนฝายเลขานุการ
ดำเนินการรวมกับหน�วยงานตางๆ เชน สำนักงานประธานาธิบดี
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ภูมิภาคของเขตปกครองตนเอง
มุสลิมบนเกาะมินดาเนา (Regional Board of Investments of
the Autonomous Region of Muslim Mindanao - RBOI - ARMM)
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร กระทรวงพลังงาน กระทรวง
สิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงโยธาธิการและทางหลวง

สำหรับบริษทั ของตางชาติ หรือมีคนฟลปิ ปนส
ถือหุน ต่ำกวารอยละ 60 จะสามารถใหการสงเสริม
ไดเฉพาะกรณีเปน Pioneer Status เทานัน้ ยกเวน
ขอรับสงเสริมภายใตกิจการผลิตเพ�อสงออกขั้นต่ำ
รอยละ 70 สวนบริษทั ฟลปิ ปนส คือ หุน ฟลปิ ปนส
ขัน้ ต่ำรอยละ 60 สามารถไดรบั สงเสริมทัง้ กรณีเปน
Non Pioneer Status และ Pioneer Status
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คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของฟลิปปนส (Philippine
Board of Investments - BOI) เป น หน� ว ยราชการในสั ง กั ด
กระทรวงการค า และอุ ต สาหกรรม โดยป จ จุ บ ั น มี ผ ู  บ ริ ห าร คื อ
Adrian S. Cristobal Jr. สวนประธานกรรมการสงเสริมการลงทุน
คือ Gregory L. Domingo รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและ
อุตสาหกรรม

ใหความสำคัญกับ
กิจการ 13 สาขาเปนพิเศษ

วารสารสงเสริมการลงทุน

แผนสงเสริมการลงทุนของฟลิปปนส :
“วันใหมสำหรับการลงทุน”

IPP 2012 ได ร ั บ ความเห็ น ชอบจาก

- ทีอ่ ยูอ าศัยเพ�อมวลชน ครอบคลุมถึงกิจการทีอ่ ยูอ าศัยราคาต่ำ
เพ�อมวลชน การผลิตชิ้นสวนที่อยูอาศัยเพ�อมวลชน โดยตองมีราคา
จำหน�ายที่อยูอาศัยหน�วยละ 0.4 - 3 ลานเปโซ โดยตองกอสรางใน
แตละพื้นที่จำนวนขั้นต่ำ 20 หน�วย
- เหล็กและเหล็กกลา ครอบคลุมทัง้ ตนน้ำและกลางน้ำ โดยกรณี
ลงทุนขั้นต่ำ 500 ลานเหรียญสหรัฐฯ จะไดรับ Pioneer Status
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

- พลังงาน ครอบคลุมถึงการสำรวจ พัฒนา และใชประโยชนจาก
แหลงพลังงานภายในประเทศและแหลงพลังงานอ�นๆ โดยใชเทคโนโลยี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยจะไดรับ Pioneer Status ในกรณีตางๆ
เปนตนวา เงินลงทุนการผลิตไฟฟาเกิน 1.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ/เมกะวัตต

วารสารสงเสริมการลงทุน
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- เกษตรกรรม อุ ต สาหกรรมเกษตร
การประมง ครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักการเก็บเกีย่ ว
การชลประทาน หองเย็น ปุย หากลงทุนขัน้ ต่ำ 0.2
ลานเหรียญสหรัฐฯ จะถือวาเปน Pioneer Status
- อุตสาหกรรมสรางสรรค บริการฐานความรู
ครอบคลุมถึง BPO เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพยนตร ศิลปะการแสดง หากจะกำหนดเปน
Pioneer จะมีเง�อนไขเพิ่มเติม หากลงทุนขั้นต่ำ
0.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไมรวมคาทีด่ นิ และอาคาร
จะถือวาเปน Pioneer Status
- การตอเรือ ครอบคลุมถึงการตอเรือ
ซอมเรือขนาดขัน้ ต่ำ 500 ตันกรอส และหากจะไดรบั
สถานภาพ Pioneer Status จะตองมีอเู รือทีส่ ามารถ
ยกขนาดขั้นต่ำ 20,000 เดทเวทตัน และทาเทียบ
เรือสามารถรองรับเรือขนาด 7,500 เดทเวทตัน

- โครงสรางพื้นฐาน ครอบคลุมการขนสง ทางดวน รถไฟ
โทรคมนาคม ขนสงทางทอ น้ำประปา โลจิสติกส บริการกำจัดของเสีย
กรณีของการขนสงทางอากาศ กำหนดเง�อนไข เปนตนวา กรณีอากาศยาน
เคร�องบินตองมีอายุไมเกิน 14 ป และจะไดรบั Pioneer Status กรณี
ซื้อหรือเชาซื้อเคร�องบินใหม โดยกรณีเชาซื้อ จะตองใชสิทธิออปชั่น
ซื้อเคร�องบินภายในปที่ 4 นับตั้งแตไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

- การวิจัยและพัฒนา ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนา การวิจัย
เชิงคลินิก บริการทดสอบ ศูนยความเปนเลิศ การศึกษาดานเทคนิค
ศูนยฝก อบรม โดยโครงการลงทุนขัน้ ต่ำ 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ จะไดรบั
Pioneer Status
- โครงการสีเขียว เปนการผลิตหรือประกอบ ซึ่งใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรหรือวัตถุดบิ ธรรมชาติ ลดผลกระทบ
หรือคุมครองสิ่งแวดลอม ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

- โรงพยาบาลและบริการรักษาพยาบาล กำหนดครอบคลุม
โรงพยาบาลแบบตางๆ เชนโรงพยาบาลที่ตั้งอยูนอกพื้นที่นครหลวง
Metro Manila จะตองมีขนาดขั้นต่ำ 50 เตียง และลงทุนขั้นต่ำ 2.5
ลานเหรียญสหรัฐฯ
- โครงการเพ�อปองกัน ลดความเสียหาย และฟน ฟูภายหลัง
วินาศภัย ครอบคลุมถึงการกอสรางระบบปองกันอุทกภัย การติดตั้ง
ระบบเตือนภัยแผนดินไหว ไตฝุน สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด การทำความ
สะอาดพื้นที่เพ�อลดความเสียหายตอสภาพแวดลอม
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- โครงการเชิงยุทธศาสตร เปนโครงการที่มีผลตอบแทนสูง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมและกอประโยชนอยางมีนัยสำคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการวิเคราะหผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจจะพิจารณาในประเด็นตางๆ เปนตนวา การเช�อมโยง
อุตสาหกรรม จางงานโดยตรงขั้นต่ำ 500 คนหรือใชเทคโนโลยีพิเศษ
หรือเทคโนโลยีระดับกาวหนา สรางรายไดหรือประหยัดเงินตรา
ตางประเทศขั้นต่ำ 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนผูประกอบการระดับ
แนวหนาของโลก และหากลงทุนขั้นต่ำ 500 ลานเหรียญสหรัฐฯ
จะไดรับ Pioneer Status

วารสารสงเสริมการลงทุน

- ยานยนต ครอบคลุมการประกอบรถยนต การประกอบรถ
จักรยานยนต แตไมครอบคลุมรถจักรยานยนต 2 จังหวะ การผลิต
ชิ้นสวนและอุปกรณยานยนต โดยกรณีที่จะไดรับสถานภาพ Pioneer
Status สำหรับการประกอบรถยนตตอ งลงทุนไมตำ่ กวา 50 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และการประกอบรถจักรยานยนตตองลงทุนไมต่ำกวา 4 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ สำหรับรถยนตพลังงานทางเลือกและรถยนต ไฟฟา
จะถือเปน Pioneer Status โดยไมจำกัดวงเงินลงทุน
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Export Activities
(การผลิตเพ�อสงออก)

Export Activities ประกอบดวยการผลิต
เพ�อสงออก บริการเพ�อสงออก และกิจกรรมที่
สนับสนุนผูสงออก เชน การผลิตชิ้นสวนเพ�อ
ปอนกิจการผลิตเพ�อสงออก โลจิสติกสเพ�อการ
สงออก ฯลฯ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 6 ป
ไมวาจะ Pioneer Status หรือไม โดยจะตอง
มีมูลคาเพิ่มขั้นต่ำรอยละ 25 และตองไมเปน
กระบวนการงายๆ เชน ตัด คัดแยก ทำความ
สะอาด ฯลฯ โดยมูลคาเพิ่มคำนวณจากสูตร
ตนทุนการผลิตหักดวยคาวัตถุดิบ หารดวยตนทุน
การผลิต

Mandatory List เปนกิจการที่กำหนดตามกฎหมายที่จะตองให
ความสำคัญเปนพิเศษและ/หรือตองใหสทิ ธิและประโยชน ครอบคลุมถึง
- การปลูกปาหรือไมยนื ตน แตไมรวมผลไม เพ�อการพาณิชยหรือ
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายปาไม
- การสำรวจ พัฒนา และถลุงแรตามกฎหมายเหมืองแร
- การพิมพ สำนักพิมพ การสรางเนื้อหา ตามกฎหมายพัฒนา
อุตสาหกรรมการพิมพหนังสือ
- การกลัน่ เก็บรักษา กระจาย และการตลาดน้ำมัน ตามกฎหมาย
ลดกฎระเบียบอุตสาหกรรมปโตรเลียมขั้นปลายน้ำ
- การรีไซเคิลตามกฎหมายบริหารของเสียที่เปนของแข็งเพ�อ
สิ่งแวดลอม
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Mandatory List (กิจการที่กำหนดตามกฎหมาย)

ศูนยบริการนักลงทุน
ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของฟลิปปนส

การสงเสริมภายใตมาตรการนี้ กรณีเปน
บริษัทของคนฟลิปปนส คือ คนฟลิปปนสถือหุน
ขัน้ ต่ำรอยละ 60 จะตองสงออกเปนสัดสวนอยาง
ต่ำรอยละ 50 และกรณีเปนบริษัทของตางชาติ
กลาวคือ คนฟลิปปนสถือหุนต่ำกวารอยละ 60
จะตองสงออกอยางต่ำรอยละ 70 (ยกเวนกรณี
เสื้อผาสำเร็จรูปกำหนดรอยละ 100)
กรณีเปนกิจการบริการ จะตองใหบริการ
แกคนตางประเทศหรือไดรบั คาบริการเปนเงินตรา
ตางประเทศเปนสัดสวนอยางต่ำรอยละ 50 และ
กรณีเปนบริษัทของตางชาติ จะตองเปนสัดสวน
อยางต่ำรอยละ 70 จะไมกำหนดสัดสวนการถือหุน
ของตางชาติ

- การกอตัง้ ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดตัง้ ระบบรวบรวมและบำบัด
น้ำเสีย การใชเทคโนโลยีเพ�อควบคุมมลพิษ การผลิตทีส่ ะอาด และการ
ลดของเสีย ตามกฎหมายน้ำสะอาด
- การผลิตอุปกรณสำหรับคนพิการ หรือที่ใชฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ การกอตัง้ โรงเรียนเปนการพิเศษและศูนยทพ่ี กั อาศัยโดยออกแบบ
พิเศษเพ�อตอบสนองความตองการของคนพิการ ตามกฎหมายคนพิการ
- การผลิตพลังงานทดแทนและอุปกรณเพ�อผลิตพลังงานทดแทน
ตามกฎหมายพลังงานทดแทน

ARMM List
สำหรับพื้นที่ปกครองตนเองมินดาเนา

ARMM List พืน้ ที่ใหความสำคัญพิเศษทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนภูมภิ าคของเขตปกครองตนเองมุสลิมบนเกาะมินดาเนา
(Regional Board of Investments of the Autonomous Region
of Muslim Mindanao - RBOI-ARMM) ครอบคลุมการคาเพ�อสงออก
บริการสงออก กิจกรรมสนับสนุนผูสงออก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
เกษตร เลีย้ งสัตวนำ้ ประมง ยารักษาโรค สิง่ ทอ ปุย ทีผ่ ลิตจากของเสีย
การสำรวจและพัฒนาเหมืองแร การผลิตไฟฟา ระบบสงและกระจาย
ไฟฟา น้ำประปา บำบัดน้ำเสีย รถบรรทุก รถบัสโดยสาร โทรคมนาคม
โดยมีเกตเวยไปยังตางประเทศการทองเที่ยว ฯลฯ

- โครงการที่ไมไดรับสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร
นอกจากนี้ มีเง�อนไขอ�นๆ เชน โครงการตองใชเคร�องจักรใหม
โดยมีกรรมวิธกี ารผลิตเปนไปตามมาตรฐานสิง่ แวดลอม บริษทั ขนาดกลาง
และขนาดใหญตองยึดมั่นดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Corporate Governance) โดยทุกบริษัทที่ไดรับการสงเสริมฯ จะตอง
ประเมินตนเองในดานบรรษัทภิบาลตามแบบฟอรม Governance
Scorecard ที่สำนักงานสงเสริมการลงทุนสงใหทุกป กอนจะไดรับ
อนุญาตใหยกเวนภาษีอากรในปนั้นๆ

ฟลปิ ปนสกำหนดสิทธิและประโยชนแตกตาง
กันระหวางโครงการใหมและโครงการขยาย โดย
กรณีโครงการใหม หมายถึง โครงการทีด่ ำเนินการ
โดยบริษัทใหม หรือโครงการที่เปนกิจกรรมเดิมที่
กอตัง้ กิจการในพืน้ ที่ใหม โดยไมตดิ ตอกับพืน้ ทีเ่ ดิม
หรือเปนโครงการที่มีกิจกรรมใหมที่แตกตางจาก
เดิมทัง้ หมด อยางไรก็ตาม โครงการใหมครอบคลุม
ถึงโครงการที่ผลิตสินคาโดยใชผลการวิจัยและ
พัฒนาภายในประเทศหรือโครงการแปรรูปหรือเชา
จากรัฐบาล
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- โครงการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและเปน
สวนหนึ่งของดัชนี PSEi

สิทธิและประโยชนสูงสุด 8 ป

วารสารสงเสริมการลงทุน

กรณีจดทะเบียนสงเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตปกครองตนเอง
ของมุสลิมในเกาะมินดาเนา (Autonomous Region in Muslim
Mindanao - ARMM) จะพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนในภูมิภาค (Regional Board of Investments - RBOI)
ซึ่งจัดตั้งขึ้นและรับมอบอำนาจตาม Executive Order No. 458
อัตราสวนหนี้ิสินตอทุนไมเกิน 3 : 1 สำหรับโครงการขนาดใหญ
ลงทุ น หลายป จะต อ งมี ส ั ด ส ว นของส ว นผู  ถ ื อ หุ  น ขั ้ น ต่ ำ ร อ ยละ
25 ของเงินลงทุนในแตละชวงเวลา ยกเวนกรณีตอไปนี้ผอนผัน
หลักเกณฑได
- โครงการหรือผูประกอบการที่ในอดีตมีประวัติที่ดีวาสามารถ
ดำเนินโครงการตามที่จดทะเบียนไว

สัดสวนเคร�องจักรและอุปกรณทน่ี ำเขาและทีซ่ อ้ื ภายในประเทศ
ตอจำนวนแรงงานไมเกิน 10,000 เหรียญสหรัฐฯ/คน หรือ
ประหยัดหรือแสวงหาเงินตราตางประเทศอยางนอย 500,000
เหรียญสหรัฐฯ ตอป ในชวง 3 ปแรกของการดำเนินการ
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ปจจุบันภาคอสังหาริมทรัพยของฟลิปปนสเฟ�องฟูมาก
ในภาพเปนโครงการขนาดยักษ คือ การพัฒนาพื้นที่
Fort Bonifacio ซึ่งเดิมเปนคายทหาร ใหกลายเปน
เมืองใหมของฟลิปปนส

วารสารสงเสริมการลงทุน
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การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (Income
Tax Holiday - ITH) กำหนด 3 – 8 ป เริ่มนับ
ตั้งแตเริ่มการดำเนินการเชิงพาณิชย
โครงการใหมทเ่ี ปน Pioneer status ยกเวน
6 ป

นอกจากนี้ มีการใหสิทธิและประโยชนอ�นๆ เชน ยกเวนอากร
ขาออกเปนเวลา 10 ป การยกเวนภาษีการคาในทองถิน่ (local business
taxes) 4 - 6 ป การอนุญาตใหนำคาจางแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ (Additional
deduction for labor expense - ADLE) ในสัดสวนรอยละ 50 ไปหัก
จากรายไดพึงประเมินในชวง 5 ปแรก เฉพาะกรณีไมไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลในชวงเดียวกัน และมีสดั สวนทุนตอแรงงานไมเกิน
ทีก่ ำหนด และหากตัง้ ในพืน้ ทีด่ อ ยพัฒนา จะนำไปหักเพิม่ ขึน้ เปน 2 เทา

โครงการใหมที่ไมเปน Pioneer Status
ยกเวน 4 ป

กรณีเปนโครงการตั้งในเขตดอยพัฒนาขาดแคลนโครงสราง
พืน้ ฐาน จะหักคาใชจา ยในดานโครงสรางพืน้ ฐานทีเ่ กิดขึน้ ออกจากเงิน
ไดพึงประเมิน แตไมครอบคลุมธุรกิจเหมืองแรและปาไมที่ปกติจะตั้ง
ในพื้นที่ซึ่งเปนแหลงแรหรือแหลงเพาะปลูกใหมอยูแลว

โครงการขยายกิจการหรือโครงการปรับปรุง
กระบวนการผลิตใหทันสมัย ยกเวน 3 ป โดย
ยกเวนเฉพาะรายไดหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้น

สวนโครงการที่รัฐบาลค้ำประกันอัตราผลตอบแทนการลงทุน
หรือค้ำประกันสวนตางของกำไร หรือชวยเหลือในทางออมโดยอุดหนุน
วัตถุดิบราคาพิเศษ จะไมอยูในขายไดรับยกเวนภาษีอากร

โครงการใหมหรือโครงการขยายในพืน้ ที่
ดอยพัฒนา (Less developed areas - LDAs)
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 6 ป โดยไมคำนึงวา
เปนเริ่มแรกหรือไม

มีโบนัสยกเวนภาษีเงินไดเพิ่มเติม

กรณีเปน Pioneer Status หรือ Non Pioneer
Status หรือตั้งในพื้นที่ดอยพัฒนา จะมีการให
โบนัส แตรวมกับยกเวนตามปกติแลว ตองไมเกิน
8 ป หากผลการดำเนินการเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังนี้
ใชวตั ถุดบิ ภายในประเทศอยางต่ำรอยละ 50
ในปกอนหนานี้

สนับสนุนการปรับปรุงกิจการใหทันสมัย

โครงการปรับปรุงกิจการใหทันสมัย (Modernization Project)
หมายถึง โครงการลงทุนทีล่ ดตนทุนสินคาหรือบริการขัน้ ต่ำรอยละ 25
หรือยกระดับคุณภาพสินคาหรือบริการ กรณีมีผลิตภัณฑเดียวและไม
เพิ่มกำลังผลิต จะอยูในขายไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป
โดยอัตราที่ยกเวนภาษีเงินได (Rate of Exemption – ROE) เปน
สัดสวนเงินลงทุนใหมเพ�อปรับปรุงใหทันสมัยตอเงินลงทุนรวมใน
สินทรัพยถาวรทั้งหมด กรณีมีหลายผลิตภัณฑ นอกจากจะยกเวน
ภาษีเงินไดเปนสัดสวน ROE แลว รายไดทอ่ี ยูในขายยกเวนภาษีเงินได
นิตบิ คุ คลจะคำนวณจากยอดขายของผลิตภัณฑทป่ี รับปรุงประสิทธิภาพ
หรือคุณภาพตอยอดขายทั้งหมดดวย

สวนเทคโนโลยีเซบู บนเกาะเซบู นับเปนฐานสำคัญแหงหนึ่ง
ของธุรกิจคอลลเซ็นเตอรของฟลิปปนส

คณะของบีโอไอเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระเบื้องของเครือ SCG ในฟลิปปนส

สำหรับโครงการทีม่ รี ายไดจากการขายคารบอนเครดิต รายไดจาก
การขายคารบอนเครดิตจะเปนสวนหนึ่งของรายไดที่ไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนติ บิ คุ คล ยิง่ ไปกวานัน้ หากขายคารบอนเครดิตในตลาดสงออก
มากกวาครึ่งหนึ่งของรายไดทั้งหมด จะไดรับสิทธิและประโยชนและ
ภายใตหลักเกณฑกิจการผลิตเพ�อสงออก
สวนสิทธิและประโยชนไมเกีย่ วกับภาษีอากร เชน อนุญาตใหจา ง
ผูเชี่ยวชาญ นักเทคนิค ที่ปรีกษาตางชาติ เปนเวลา 5 ป ขยายเวลา
ไดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร สำหรับตำแหน�งผูอำนวยการ
ผูจ ดั การทัว่ ไป ผูจ ดั การดานการเงิน กรณีบริษทั ทีต่ า งชาติถอื หุน มากกวา
รอยละ 40 จะไมกำหนดเวลาสูงสุดของการทำงานของตางชาติ

อยางไรก็ตาม ปจจุบันหน�วยงานบีโอไอ
ฟลิปปนสมุงเนนเฉพาะการสงเสริมการลงทุนใน
ฟลิปปนสเทานั้น ยังไมมีนโยบายขยายขอบขาย
บริการใหครอบคลุมถึงการสงเสริมการลงทุนใหบริษทั
ฟลปิ ปนสออกไปลงทุนนอกประเทศแตอยางใด
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ปจจุบันหน�วยงานบีโอไอของฟลิปปนสได
ปรับปรุงองคกรเพ�อใหบริการอนุมตั ใิ หการสงเสริม
จากเดิม 20 วันทำการ ลดลงเหลือเพียง 10 วัน
ทำการ โดยลดการสงเอกสารตางๆ ที่ไมจำเปนลง
และกำลังทดลองบริการแกกิจการบางประเภทที่
ไมมปี ระเด็นพิจารณามากนัก จะอนุมตั โิ ดยใชเวลา
เพียงแค 1 วันทำการ เชน อุตสาหกรรมเกษตร
ที่อยูอาศัยสำหรับมวลชน ฯลฯ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ปรับปรุงคุณภาพบริการ
ใหรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

โอกาสธุรกิจไทยในตางประเทศ

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

เกาะติด

การพัฒนาอุตสาหกรรมในเวียดนาม
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ในชวงทีผ
่ า นมา เวียดนามไดพฒ
ั นาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วมาก ปจจุบนั ไดพฒ
ั นาแซงหนาไทยไปแลว
ในหลายอุตสาหกรรม และในอนาคตมีแนวโนมจะกาวหนามากยิ่งขึ้น

วารสารสงเสริมการลงทุน
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10 อันดับแรกของโลก

จากการศึกษาดัชนีความสามารถในการ
แขงขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโลก
ป 2556 (2013 Global Manufacturing
Competitiveness Index) ซึง่ จัดทำขึน้ โดยบริษทั
Deloitte และตีพิมพเผยแพรเม�อปลายป 2555
พบวาดัชนีความสามารถในการแขงขัน ภาค
อุตสาหกรรมของไทยมีแนวโนมลดลง จากอันดับ
11 เปนอันดับที่ 15 ใน 5 ปขา งหนาขณะทีเ่ วียดนาม
จะกาวขึน้ สูป ระเทศ 10 อันดับแรกทีม่ คี วามสามารถ
ในการแขงขันดานอุตสาหกรรมการผลิต

ในชวงที่ผานมา รัฐบาลเวียดนามไดปรับเปลี่ยนนโยบายสงเสริม
การลงทุน โดยลดความสนใจในอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน หันไป
สงเสริมอุตสาหกรรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
และอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยกระทรวงวางแผนและการลงทุน (MPI)
เสนอใหรัฐบาลทองถิ่นปฏิเสธโครงการลงทุนที่จะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม โครงการที่ลงทุนนอยแตใชพื้นที่จำนวนมาก โครงการ
การผลิตที่ไมมปี ระสิทธิภาพ ใชทรัพยากรจำนวนมาก เทคโนโลยีลา สมัย
และใชพลังงานจำนวนมาก

แม ในป 2555 สถานการณของเวียดนามจะสะดุดลงไปบาง
เน�องจากรัฐบาลดำเนินนโยบายการเงินการคลังอยางเขมงวด ขณะที่
ธนาคารพาณิชยจำกัดการปลอยสินเช�อเพ�อลดปญหา NPLs รวมถึง
อัตราดอกเบี้ยสินเช�อพุงสูงถึงรอยละ 20 ทำใหหลายบริษัทประสบ
ปญหาขาดสภาพคลอง แตสถานการณขางตนคาดวาจะสงผลกระทบ
เพียงชั่วคราวเทานั้น และนับเปนโอกาสทองสำหรับการไปลงทุนใน
เวียดนามในรูปซื้อกิจการในราคาถูก ซึ่งมีหลายอุตสาหกรรมน�าสนใจ
จึงขอนำเร�องราวความเคล�อนไหวของอุตสาหกรรมตางๆ ในเวียดนาม
มานำเสนอ

อุตสาหกรรมเกษตรเวียดนามเนื้อหอม

สวนบริษัท รอแยลฟูดส (เวียดนาม) จำกัด ผูผลิตปลากระปอง
ตราสามแมครัว ในเวียดนาม มีสวนแบงตลาดสูงถึงรอยละ 80
ตัง้ โรงงานทีจ่ งั หวัดเตีย่ นยาง (Tien Giang) ทางภาคใตของเวียดนาม
ดวยเงินลงทุน 270 ลานบาท นอกจากผลิตเพ�อปอนตลาดเวียดนามแลว
ผลิตภัณฑอีกสวนหนึ่งของโครงการมูลคาประมาณ 200 - 300 ลาน
บาท/ป ยังสงกลับมาขายในประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังมีแผนกอสรางโรงงานแหงใหมจังหวัดแหงอัน
(Nghe An) ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม นับเปนจุดยุทธศาสตร
สำคัญที่ไมเพียงจะเปนแหลงปลาชุกชุม แตยงั ใกลกบั ตลาดตอนเหนือ
ของเวียดนามซึง่ ปจจุบนั ยังเจาะตลาดไดไมเต็มที่ แตกตางกับภาคกลาง
และภาคใต ที่ปลากระปองตราสามแมครัวทำตลาดมานาน
น�านน้ำเวียดนามถือเปนแหลงประมงทีส่ มบูรณ มีทรัพยากรสัตวนำ้
จำนวนมาก ทำใหไดเปรียบในการแขงขันสำหรับกิจการผลิตอาหารทะเล
เชน สินคาน้ำปลาของเวียดนามนับวามีช�อเสียงอยางมาก โดยเฉพาะ
"น้ำปลาฟูก ว ก" (Phu Quoc) ทีผ่ ลิตจากเกาะฟูก ว ก ของจังหวัดเกียนยาง

โรงงานผลิตชุดชั้นในสตรี
ของวาโกภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะเบียนหัว

สิ่งทอและเคร�องนุงหม
ครองอันดับ 5 ของโลก

สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร�องนุงหม
ซึง่ เวียดนามเปนผูส ง ออกรายใหญอนั ดับ 5 ของโลก
โรงงานสวนใหญ คือรอยละ 70 ตั้งกระจุกตัวอยู
ทางภาคใตของเวียดนาม โดยเฉพาะบริเวณแถบ
นครโฮจิมินห โดยในป 2554 สงออกเปนมูลคา
มากถึง 4.8 แสนลานบาท เปรียบเทียบกับไทย
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ธุรกิจบะหมีส่ ำเร็จรูป เวียดนามมีผปู ระกอบการ
รายใหญ คือ บริษทั Acecook Vietnam เปนการ
รวมทุนระหวางญี่ปุนและเวียดนาม ซึ่งมีแบรนด
ตางๆ มากมาย เชน Hao Hao, Lau Thai, De Nhat,
Phu Huong, Good, Kingcook, Bestcook,
Nicecook, Daily, Oh!Ricey ฯลฯ นอกจากผลิต
จำหน�ายในเวียดนามแลว ยังสงออกไปยัง 40
ประเทศทัว่ โลก โดยสามารถครองตลาดในประเทศ
เพ�อนบาน เชน กัมพูชา

วารสารสงเสริมการลงทุน

บริษทั ชัน้ นำในดานอุตสาหกรรมเกษตร ตางเขาไปลงทุนในเวียดนาม
อยางตอเน�อง โดยบริษัทชั้นนำดานเกษตรและอาหารของไทยอยาง
เครือเจริญโภคภัณฑก็ ไดเขามาทำธุรกิจดานอุตสาหกรรมเกษตรใน
เวียดนาม นับตัง้ แตป 2537 ปจจุบนั บริษทั มีโครงการขนาดใหญอยูใน
นิคมอุตสาหกรรมหมีเฟยกของจังหวัดบิ่งเยวือง ซึ่งตั้งอยูตอนเหนือ
ของนครโฮจิมินห เปนโรงงานผลิตอาหารสัตวที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย
มีมลู คาการลงทุนทัง้ สิน้ 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ กำลังผลิต 6 แสนตัน/ป

(Kien Giang) ซึ่งมีทำเลที่ตั้งในอาวไทย โดยใช
วัตถุดิบเปนปลากะตักที่จับไดรอบๆ เกาะแหงนี้
สำหรับบริษัท Kohlberg Kravis Roberts &
Co. (KKR) ซึ่งเปนบริษัททำธุรกิจบริหารกองทุน
รายใหญของโลก เม�อเดือนเมษายน 2554 โดย
จายเงินมากถึง 159 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ�อซือ้ หุน
รอยละ 10 ในบริษัท Masan Consumer Corp
ซึ่งเปนผูผลิตน้ำปลารายใหญของเวียดนาม
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สงออก 2.5 แสนลานบาท และในป 2555 คาดวา
มูลคาสงออกจะเพิ่มสูงขึ้นเปน 5.1 แสนลานบาท
โดยเปนการสงออกจากบริษัทตางชาติที่มาตั้ง
โรงงานในเวียดนามรอยละ 45 – 50 และบริษัท
ทองถิ่นของเวียดนามรอยละ 50 – 55

วารสารสงเสริมการลงทุน
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สำหรับสัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศ
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร�องนุงหมในชวง
ที่ผานมาเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 3 - 5 ตอป
จากอดีตรอยละ 25 - 30 มาอยูที่ระดับรอยละ
48 - 50 ในปจจุบนั แตยงั นับวาต่ำเม�อเปรียบเทียบ
กับสัดสวนรอยละ 90 ของจีนและรอยละ 90 - 95
ของอินเดีย
ผูผลิตสิ่งทอและเคร�องนุงหมของไทยหลาย
บริษัทไดมาตั้งฐานในเวียดนามเน�องจากตนทุน
การผลิตเสื้อผาในเวียดนามถูกกวาเมืองไทย
รอยละ 30 - 40 ประกอบกับมีแรงงานจำนวนมาก

ตั้งโรงถลุงเหล็กขนาดยักษ

ขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาของ
เวียดนาม ปจจุบนั เวียดนามแมวา จะดอยกวาไทย
แตในอนาคตอีก 3 ปขางหนา เวียดนามจะกาว
กระโดดกลายเปนผูผ ลิตเหล็กตนน้ำรายใหญทส่ี ดุ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยบริษัท
Formosa Ha Tinh Steel Corporation ซึ่งมี
ผูถือหุนใหญ คือ บริษัท ฟอร โมซา ของไตหวัน
เพิง่ วางศิลาฤกษกอ สรางโรงถลุงเหล็กขนาดยักษ
ลงทุนมูลคา 5 แสนลานบาท เม�อตนเดือนธันวาคม
2555 ขนาดกำลังผลิตมากถึง 15 ลานตัน/ป
จางงาน 2 หม�นคน ตัง้ บนพืน้ ที่ 22,000 ไร รวมถึง
มีทาเรือน้ำลึก Son Duong Deepwater
นอกจากนั้นที่บริษัท JFE ของญี่ปุน ไดเขา
มารวมโครงการศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปได
ในการตั้งโรงถลุงเหล็กขนาด 3.5 ลานตัน/ป ที่

Dung Quat Economic Zone ในจังหวัด Quang Ngai ของเวียดนาม
รวมกับกลุม E - United Group ของไตหวัน

ตลาดรถจักรยานยนตของเวียดนาม
มีขนาดใหญถึง 3 ลานคัน/ป มากกวาไทยที่มีขนาดประมาณ 2.2 ลานคัน/ป

ผลิตรถจักรยานยนต ใกลเคียงกับไทย

สำหรับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต แมเวียดนามเพิ่งพัฒนา
เพียงไมกป่ี ท ผ่ี า นมา แตเติบโตอยางรวดเร็ว เน�องจากตลาดรถจักรยานยนต
ของเวียดนามมีขนาดใหญกวาไทย คือ มีขนาด 3 ลานคัน/ป ขณะที่
ไทยขนาดเพียง 2.2 ลานคัน/ป เน�องจากไทยผลิตเพ�อสงออกจำนวน
มากกวา ทำใหตัวเลขยอดผลิตรวมทั้งจำหน�ายในประเทศและสงออก
ใกลเคียงกัน
ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตของเวียดนามยังมี
จุดออนอยูในอุตสาหกรรมสนับสนุนซึ่งเปนการผลิตชิ้นสวนยังไม
แข็งแรงนัก ตองนำเขาชิ้นสวนจากตางประเทศมากกวา แตกตางจาก
ไทยซึ่งผลิตชิ้นสวนในประเทศแทบทั้งหมด

ฐานตอเรือ 5 อันดับแรกของโลก

รัฐบาลเวียดนามไดกำหนดใหอตุ สาหกรรมตอเรือเปนอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ เน�องจากเวียดนามมีขอไดเปรียบสำคัญ คือ
สามารถตอเรือขนาดใหญที่มีคุณภาพไดรับการยอมรับในระดับสากล
แตราคาต่ำกวาเรือที่ตอจากที่อ�นๆ ประกอบกับประเทศมีชายฝงทะเล
ยาวถึง 3,000 กิโลเมตร มีแรงงานจำนวนมาก ทำใหสายการเดินเรือจาก
ประเทศตางๆ เชน เดนมารก ญี่ปุน จีน เนเธอรแลนด อังกฤษ ฯลฯ
สนใจมาจางตอเรือ ทำใหเวียดนามเปนผูต อ เรือรายใหญ 5 อันดับแรก
ของโลก

บริษัทตอเรือรายใหญที่สุดของเวียดนาม คือ บริษัท Vietnam
Shipbuilding Industry Group หรือ Vinashin เปนรัฐวิสาหกิจ
แหงแรกของรัฐบาลเวียดนามที่ไดออกไประดมทุนในตางประเทศ
โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสงิ คโปร ทำใหสามารถระดมเงินทุน
จำนวนมากเขาไปพัฒนาและปรับปรุงกิจการ โดยอูตอเรือของบริษัท
ที่ Nam Trieu และที่ฮาลอง (Halong) ทางภาคเหนือของเวียดนาม
และที่อูตอเรือวุงกวาต (Dung Quat) ในภาคกลางของเวียดนาม
สามารถตอเรือขนสงสินคาขนาดใหญถึง 105,000 เดทเวตตัน และ
บรรทุกน้ำมันขนาดใหญถึง 150,000 เดทเวตตัน

นอกจากนี้ ยังมีการรวมทุนกับตางประเทศ โดยอูต อ เรือ HyundaiVinashin ซึง่ เปนการรวมลงทุนระหวางบริษทั ตอเรือฮุนไดของเกาหลีใต
และบริษทั Vinashin ของเวียดนาม สามารถซอมเรือไดขนาด 100,000
เดทเวตตัน ซึ่งนับเปนอูซอมเรือที่มีขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

ผลิตปูนซีเมนตอนั ดับ 8 ของโลกและอันดับ 1 ในอาเซียน

อีกตัวอยางหนึง่ คือ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซึง่ เดิมเม�อประมาณ
20 ปมาแลว เวียดนามผลิตปูนซีเมนตนอยมาก ไมเพียงพอกับความ
ตองการภายในประเทศซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วมากเพ�อนำไปใชเปน

อยางไรก็ตาม ปญหาสำคัญของเวียดนาม
คือ ภาคอสังหาริมทรัพยซบเซาลง ทำใหอุปสงค
ตอปูนซีเมนตลดลงตามไปดวย โดยในป 2555
คาดวาจะผลิตลดลงประมาณรอยละ 10 เหลือ
45 - 46 ลานตัน และมีตน ทุนโลจิสติกสสงู ทัง้ กรณี
ขายในประเทศและตางประเทศ โดยกรณีในประเทศ
แหลงที่ใชปูนซีเมนตมากที่สุดคือ ในภาคใตของ
ประเทศ ขณะทีแ่ หลงใหญของวัตถุดบิ ที่ใช ในการ
ผลิตอยูในภาคเหนือ
ปูนซีเมนตเปนสินคาราคาถูก ขณะทีน่ ำ้ หนัก
มาก และเปนสินคาที่มีอายุสั้น ตองนำไปใชงาน
ภายในครึ่งปนับจากวันผลิต ทำใหยากที่จะใช
กำลังผลิตสวนเกินความตองการในการผลิตเพ�อ
สงออกไปยังประเทศที่หางไกลได
ขณะที่การสงออกปูนซีเมนตไปจำหน�ายยัง
ประเทศใกลเคียง เชน ลาว กัมพูชา ฯลฯ ตอง
ประสบปญหาทีท่ ง้ั 2 ประเทศ เริม่ มีการตัง้ โรงงาน
ผลิตปูนซีเมนต ในประเทศเพ�อทดแทนการนำเขา
และตองเผชิญกับการแขงขันจากปูนซีเมนตนำเขา
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ตอมาเดือนธันวาคม 2555 บริษทั ในเครืออีกแหงหนึง่ คือ บริษทั
Nam Trieu Shipbuilding Industry Corporation จำกัด ประสบความ
สำเร็จในการตอเรือขนสงสินคาขนาดใหญระวางบรรทุก 56,200 ตัน
ยาว 190 เมตร โดยเปนเรือทีอ่ อกแบบโดยบริษทั IHI Marine United
INC ของญี่ปุน

จากนั ้ น ปริ ม าณการผลิ ต ปู น ซี เ มนต ใ น
เวียดนามไดเติบโตอยางรวดเร็ว ในป 2548
เวียดนามมีปริมาณผลิต 29 ลานตัน มากเปน
อันดับ 17 ของโลก และอันดับ 3 ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจากไทยและอินโดนีเซีย
ซึง่ ผลิตปริมาณพอๆ กัน คือ 37 ลานตัน แตสถิติ
ลาสุดในป 2554 เวียดนามผลิตปูนซีเมนต 50
ลานตัน นับเปนผูผ ลิตรายใหญอนั ดับ 8 ของโลก
และอันดับ 1 ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ขณะที่ไทยผลิต 36 ลานตัน

วารสารสงเสริมการลงทุน

ในระยะที่ผานมา บริษัท Halong Shipping ซึ่งเปนบริษัทใน
เครือบริษทั Vinashin ตัง้ ในจังหวัดกวางนินห (Quang Ninh) ซึง่ เปน
เมืองทาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม ไดตอเรือบรรทุก
รถยนตช�อ Victory Leader สามารถบรรทุกไดถึง 4,900 คัน และ
สงมอบใหแกบริษัท Ray Car Carrier ของอิสราเอล เม�อปลายเดือน
เมษายน 2553 โดยมีความยาว 185.6 เมตร กวาง 32.26 เมตรและ
สูง 38.91 เมตร แตเรือยังตองออกแบบในตางประเทศโดย Naval
Progetti Design Institute ของอิตาลี และควบคุมการตอเรือโดย
บริษัท DNV Corporation ของนอรเวย

วัตถุดิบในการกอสรางบูรณะประเทศ ในชวงนั้น
ตั้งแตป 2535 เครือ SCG ไดสงปูนซีเมนต ไป
จำหน�ายยังเวียดนาม
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จากประเทศไทยที ่ แ บรนด ต ิ ด ตลาดอยู  แ ล ว
เวียดนามจึงแกปญ
 หาโดยการสงออกในรูปปูนเม็ด
ซึง่ เปนสินคากึง่ สำเร็จรูป ราคาต่ำเพียง 36 - 37
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน โดยผูซ อ้ื จะนำไปใชเปนวัตถุดบิ
ในการผลิตปูนซีเมนตแบบผงอีกตอหนึง่ ซึง่ ในชวง
9 เดือนแรกของป 2555 เวียดนามสงออกในรูป
ปูนเม็ด 5 ลานตัน แตสงออกในรูปปูนซีเมนต
เพียง 1 ลานตัน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ใน
เวียดนามสวนใหญใชเคร�องจักรลาสมัยจากประเทศ
จีน ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำกวาเคร�องจักรจากยุโรป
สำหรับโครงสรางอุตสาหกรรมปูนซีเมนตของ
เวียดนามประกอบดวยบริษทั ขนาดเล็กจำนวนมาก
นับวาแตกตางจากไทยที่มีบริษัทขนาดใหญเพียง
3 บริษทั ทำใหตลาดเวียดนามมีการแขงขันสูงมาก
ผูผ ลิตปูนซีเมนตของเวียดนามหลายบริษทั มีฐานะ
การเงินไมคอ ยดีนกั ทำใหเปนโอกาสสำหรับบริษทั
ตางชาติเขาไปซื้อกิจการ

บีโอไอนำคณะนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงาน
ผลิตชิ้นสวนยานยนตของเครือไทยซัมมิตในเวียดนาม

ลาสุดเม�อปลายป 2555 บริษัท Semen
Gresik ซึง่ เปนรัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซียและเปน
ผูผ ลิตปูนซีเมนตรายใหญทส่ี ดุ ของอินโดนีเซียและ
รายใหญอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รองจากกลุม SCG ของไทย ทำสัญญาจะเขาไป
ถือหุน ใหญในบริษทั ผลิตปูนซีเมนต Thang Long
Cement ซึ่งมีกำลังผลิต 2.3 ลานตัน/ป และมี

แนวโนมสูงวาบริษัทแหงนี้จะขยายกำลังผลิตแซงหนาเครือ SCG
กลายเปนผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญที่สุดในอาเซี่ยน

ชิ้นสวนรถจักรยานยนตที่ผลิตโดย
โรงงานของบริษัทศรี ไทยซูเปอรแวร ในเวียดนาม

อุตสาหกรรมรถยนตยังมีขนาดเล็กมาก

สำหรับกิจการผลิตรถยนต ปจจุบนั ตลาดรถยนต ในเวียดนามยังมี
ขนาดเล็กมาก ประกอบรถยนตปละเพียงไมกี่หม�นคัน จึงไมสามารถ
ตั้งโรงงานขนาดใหญที่ทันสมัยซึ่งมีกำลังผลิตขั้นต่ำ 100,000 คัน/ป
อยางไรก็ตาม ผูเ ชีย่ วชาญไดตง้ั ขอสังเกตวาปกติแลวประเทศใดก็ตาม
หากมีประชาชนมีรายไดตอหัวเกิน 1,000 เหรียญสหรัฐฯ/คน/ป จะมี
แนวโนมซื้อรถยนตมาใชแทนรถจักรยานยนต ซึ่งปจจุบันรายไดตอหัว
ของเวียดนามไดเกิน 1,000 เหรียญสหรัฐฯ/คน/ป แลวในป 2552 จึงมี
แนวโนมวาเวียดนามจะกลายเปนตลาดรถยนตขนาดใหญในอนาคต
เวียดนามยังไดรับความสนใจลงทุนจากบริษัทตางชาติหลายราย
เชน บริษทั ซูซกู ิ ประกาศเม�อเดือนธันวาคม 2554 ตัง้ โรงงานประกอบ
รถยนตขนาดเล็ก กำลังผลิตเพียง 5,000 คัน/ป ทีจ่ งั หวัดดองไน ลงทุน
13 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สวนการผลิตชิน้ สวนยานยนต บริษทั บอซ ลงทุน 55 ลานยูโร
ประกอบดวยเงินลงทุน 30 ลานยูโร ในการผลิตชิ้นสวน push-belts
สำหรับระบบเกียรแบบ Continuously Variable Transmission (CVT)
ตั้งที่ Long Thanh Industrial Park ในจังหวัดดองไน นอกจากนี้
บริษัท บอซ ยังกอตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาขนาดใหญในเวียดนาม
สวนบริษทั Truong Hai Auto (Thaco) ของเวียดนามและบริษทั

สวนบริษทั โนเกีย ทีล่ งทุน 200 ลานยูโร เพ�อ
กอสรางโรงงานประกอบโทรศัพทมือถือที่นิคม
อุตสาหกรรม VSIP Industrial Zone ในจังหวัด
บั๊กนิญ (Bac Ninh) ชานกรุงฮานอย ไดเริ่ม
กอสรางแลวเม�อตนป 2555

ฐานผลิตยางยานพาหนะ

ขณะที่บริษัท Wintek Group ของไตหวัน
ไดรับอนุมัติกอสรางโรงงานผลิต touch panels
สำหรับเคร�องโทรศัพทมือถือ iPhones และ
อุปกรณแทปเล็ท iPads ตั้งกิจการใน Quang
Chau Industrial Park จังหวัด Bac Giang
ทางตอนเหนือของประเทศ

ปจจุบันเวียดนามผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในป
2555 ประมาณการเบือ้ งตนจะผลิตยางธรรมชาติ 955,000 ตัน แซงหนา
มาเลเซียกลายเปนประเทศผลิตยางพารามากเปนอันดับ 3 ของโลก
รองจากไทยและอินโดนีเซีย

ฐานผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

บริษทั อินเทล ไดลงทุน 1 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ตัง้ ฐานการประกอบและทดสอบวงจรรวม
(IC) ที่สวนอุตสาหกรรมไฮเทคไซงอน (Saigon
Hi - Tech Park) ของนครโฮจิมนิ ห เปดดำเนินการ
เม�อป 2552

ขณะที่บริษัท Kumho Asiana ของเกาหลีใต ไดลงทุน 200
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในการตัง้ โรงงานผลิตยางรถยนตทน่ี คิ มอุตสาหกรรม
หมีเฟยก 3 ของจังหวัดบิ่งเยวือง ดำเนินการในนามบริษัท Kumho
Tires Vina จำกัด กำลังผลิต 3.2 ลานเสน/ป เริ่มผลิตเม�อป 2552
โดยเปนการผลิตเพ�อสงออกเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 90 และมีแผน
จะลงทุนเพิ่มเติมอีก 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ�อขยายกำลังผลิตอีก
เทาตัวเปน 5.6 ลานเสน/ป

สวนบริษทั แคนนอน มีโรงงานผลิตเลเซอร
พรินเตอรที่นิคมอุตสาหกรรมเกหวอ (Que Vo)
จังหวัดบัก๊ นิง (Bac Ninh) ชานกรุงฮานอย นับเปน
ฐานผลิตเลเซอรพรินเตอร ใหญที่สุดของบริษัท
แหงนี้ และมีโรงงานผลิตพรินเตอรแบบอิงคเจ็ท
ทีส่ วนอุตสาหกรรมทางลอง (Thang Long) ในกรุง
ฮานอย

ฐานผลิตโทรศัพทมือถือซัมซุง

บริษทั นิเดค ไดลงทุนตัง้ ฐานการผลิตมอเตอร
ขนาดเล็กทีส่ วนอุตสาหกรรมไฮเทคไซงอ น (Saigon
Hi-Tech Park) ของนครโฮจิมินห โดยไดลงทุน
ไปแลว 4 โครงการ เงินลงทุนรวม 740 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และกำลังลงทุนเพิม่ เติมอีก 40 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ในโครงการทีห่ า ทีจ่ ะผลิตมอเตอรขนาดเล็ก
สำหรับโทรศัพทมือถือ

สวนอุตสาหกรรมผลิตโทรศัพทมือถือนั้น ปจจุบันเวียดนาม
ล้ำหนาไทยมาก เน�องจากเปนฐานการผลิตขนาดใหญของบริษัท ซัมซุง
ซึ่งตั้งโรงงานที่จังหวัดบั๊กนิญ (Bac Ninh) ชานกรุงฮานอย ผลิต
โทรศัพทมือถือ 11 ลานเคร�อง/เดือน จางงานมากถึง 2.4 หม�นคน
คาดวาจะสรางรายไดจากการสงออกแกเวียดนามในป 2555 เปนเงิน
มากถึงสามแสนลานบาท ขณะที่ไทยยังไมมโี รงงานผลิตโทรศัพทมอื ถือ
ขนาดใหญแตอยางใด
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จากปริมาณวัตถุดิบจำนวนมาก ทำใหบรรษัทขามชาติสนใจกอตั้ง
โรงงานผลิตยางยานพาหนะในเวียดนาม อาทิ บริษัทบริดจสโตนได
ประกาศเม�อปลายป 2554 ที่จะลงทุน 575 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ�อ
กอสรางโรงงานผลิตยางเรเดียลสำหรับรถยนต ขนาดกำลังผลิต
24,700 เสน/วัน บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 630 ไร ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม Dinh
Vu Industrial Zone ของนครไฮฟอง ทางตอนเหนือของประเทศ
กำหนดจางงาน 1,900 คน

วารสารสงเสริมการลงทุน

ฮุนไดมอเตอรของเกาหลีใต ไดทำสัญญาที่จะลงทุน 165 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ในการกอสรางโรงงานผลิตเคร�องยนตดีเซลที่ Chu Lai Open
Economic Zone กำลังผลิต 25,000 เคร�อง/ป ในระยะเริ่มแรก
และในอนาคตจะขยายเปน 100,000 เคร�อง/ป เริ่มกอสรางโรงงาน
สิงหาคม 2554 กำหนดเปดดำเนินการปลายป 2555
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กลุมเบอรลี่และศรี ไทย
รุกบรรจุภัณฑแกวและพลาสติก

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ขณะทีบ่ ริษทั เบอรลย่ี คุ เกอร ของไทยไดลงทุน
บรรจุภณ
ั ฑขวดแกว ดำเนินการในนามบริษทั O-I
BJC Glass Vietnam โดยเปนการรวมลงทุน
ระหวางบริษัท เบอรลี่ยุคเกอร บริษัท Owens Illinois ของสหรัฐฯ และบริษัท Saigon Beer
Alcohol Beverage จำกัด (Sabeco) ซึ่งเปน
รัฐวิสาหกิจและโรงงานผลิตเบียรรายใหญที่สุด
ของเวียดนาม ไดกอสรางโรงงานผลิตขวดแกว
ขนาด 75,000 ตัน/ป มูลคา 47 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ทีจ่ งั หวัดบาเรีย - วุงเตา ใกลกบั นครโฮจิมนิ ห เปด
ดำเนินการแลวเม�อตนป 2555
สำหรับบริษทั ศรีไทยซูปเปอรแวร ซึง่ มีโรงงาน
ทีช่ านนครโฮจิมนิ ห ไดเนนผลิตบรรจุภณ
ั ฑพลาสติก
โดยในป 2555 ไดลงทุนหลายรอยลานบาท
ในการติดตั้งเคร�องจักรผลิตขวดเพ็ทกึ่งสำเร็จรูป
(Preform) และฝาขวดเพ็ท ซึง่ นับเปนเคร�องจักร
ที่ทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย โดยฐานการผลิตของ
บริษทั ศรีไทยซุปเวอร ในเวียดนามสำหรับผลิตภัณฑ
ขางตน ใหญกวาฐานการผลิตผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน
ของบริษัทในประเทศไทย

คณะนักลงทุนไดชมสายการผลิตขวดเพ็ทกึ่งสำเร็จรูป
และฝาขวดเพ็ทที่โรงงานของบริษัทศรี ไทยซูเปอรแวร
ที่ชานนครโฮจิมินห

SCG ลงทุนบรรจุภัณฑกระดาษ

อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ ในเวียดนามมีแนวโนม
เติบโตอยางตอเน�องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ในประเทศและการผลิตเพ�อการสงออก จึงเปนโอกาสสำคัญสำหรับ
การลงทุน

บีโอไอนำคณะนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงานเครือ SCG ในเวียดนาม

เครือ SCG ไดลงทุนผลิตกระดาษคราฟท ในเวียดนามในนาม
บริษัท วีนาคราฟทเปเปอร จำกัด เปนการลงทุน 170 ลานเหรียญ ที่
นิคมอุตสาหกรรมรัฐวิสาหกิจหมีเฟย ก จังหวัดบิง่ เยวือง (Binh Duong)
บนพืน้ ที่ 238 ไร กำลังผลิต 220,000 ตัน/ป โดยถือหุน รอยละ 70 ขณะที่
บริษทั เรนโกของญีป่ นุ ถือหุน รอยละ 30 เน�องจากความตองการกระดาษ
คราฟท ในเวียดนามเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว บริษัทผลิตเพ�อจำหน�ายใน
ประเทศเวียดนามรอยละ 90 ทีเ่ หลือสงออกไปยังกัมพูชาและฟลปิ ปนส
นอกจากนี้ เม�อปลายป 2552 เครือ SCG รวมกับบริษัท เรนโก
ของญี่ปุน ลงนามในสัญญาเขาซื้อหุนทั้งหมดในบริษัท New Asia
Industries Company Limited (หรือNew Asia) ของเวียดนาม
จากบริษทั Toprife Hong Kong Limited ซึง่ เปนผูถ อื หุน เดิม มีมลู คา
ลงทุนรวม 23 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยบริษทั New Asia เปนผูป ระกอบ
ธุรกิจผลิตและจำหน�ายกลองกระดาษลูกฟูกรายใหญในประเทศเวียดนาม
มีโรงงานตัง้ อยูท น่ี ครโฮจิมนิ ห กำลังผลิต 49,000 ตัน/ป สวนแบงตลาด
ประมาณรอยละ 5 มีฐานลูกคาที่สำคัญคือบริษัทขามชาติและผูผลิต
สินคาในประเทศ
เครือ SCG ไดมุงเนนลงทุนผลิตกลุมผลิตภัณฑกอสราง โดยตั้ง
โรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาตราชาง ซีแพคโมเนีย (หลังคาคอนกรีต)
และโรงงานประกอบการประตูหนาตางยูพวี ซี ี (ไวนิล) แบรนดวนิ เซอร
ของบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

ลาสุดเม�อเดือนธันวาคม 2555 เครือ SCG ไดบรรลุขอตกลง
ที่จะซื้อหุนสัดสวนรอยละ 85 ในธุรกิจกระเบื้องเซรามิกสขนาด
กำลังผลิต 75 ลานตารางเมตร / ป กระเบือ้ งหลังคาดินเผา 1.5 ลาน
ตารางเมตร / ป และสินทรัพยที่เกี่ยวของ เชน เหมืองดินเหนียว
เหมืองทราย เหมืองแรเฟลดสปาร ฯลฯ เปนเงิน 7.2 พันลานบาท
จากกลุม Prime Group ของเวียดนาม ภายหลังการซื้อกิจการ จะทำ
ใหเวียดนามเปนฐานการผลิตกระเบื้องเซรามิกส ใหญเปนอันดับ 2
ของเครือ SCG กลาวคือ จะมีกำลังผลิตในไทยรอยละ 48 ของ
กำลังผลิตทั้งหมด รองลงมา คือ เวียดนามรอยละ 33 อินโดนีเซีย
รอยละ 14 และฟลิปปนสรอยละ 5

เวียดนามยังกลายเปนจุดสนใจของการลงทุนในอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี โดยเม�อตนเดือนกุมภาพันธ 2555 เครือ SCG ไดประกาศ
ลงทุนในโครงการปโตรเคมีแบบครบวงจรมูลคา 4,500 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ บนพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร ภายในสวนอุตสาหกรรม Long
Son ทางตอนใตของเวียดนาม โดยกำหนดเบื้องตนวาจะมีกำลังผลิต
เอทิลีน 1.4 ลานตัน/ป รวมถึงผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลายน้ำอีก
มากมาย
โครงการขางตนจะมีบริษัทในเครือ SCG จะถือหุนทั้งหมดเปน
สัดสวนรวมรอยละ 46 สวนหุน ทีเ่ หลือถือหุน โดยบริษทั QPI Vietnam
(บริษัทลูกของ Qatar Petroleum International), บริษัท Vietnam
Oil and Gas Group (Petro Vietnam) และบริษทั Vietnam National
Chemical Corporation (Vinachem)

(Vinachem) จำกัด มีปญหาทางการเงิน ทำให
ไมสามารถนำเงินมารวมทุนไดภายในเวลาทีก่ ำหนด
โดยเสนอใหบริษทั Vietnam Oil and Gas Group
(Petro Vietnam) จำกัด มาถือหุน แทน ประกอบกับ
การลงทุนจะตองใชเงินลงทุนสูงมาก การกูเงิน
ในลักษณะ Project Finance ซึ่งภายใตสภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบนั ทำไดยาก ทำให โครงการปโตรเคมี
ในเครือ SCG ขางตนตองชะลอการกอสรางออก
ไปกอน
ลาสุดรัฐบาลเวียดนามไดวา จางบริษทั พีทที ี
เอ็นเนอรยโ่ี ซลูชน่ั หรือ พีทที ี อีเอส ซึง่ เปนบริษทั
ลูกของ ปตท. ที่ตั้งขึ้นเพ�อศึกษาความเปนไปได
ในโครงการปโตรเลียมตางๆ ทัง้ ในประเทศไทยและ
ตางประเทศ ใหเขาไปศึกษาแผนการสรางโรงกลัน่
ขนาดใหญในเวียดนาม ผลการศึกษาซึ่งเผยแพร
เม�อปลายป 2555 สรุปไดวาควรกอสรางในพื้นที่
จังหวัดบินดิน ที่อยูในภาคกลางของประเทศ
เวียดนามซึง่ มีศกั ยภาพสูงในการสรางโรงกลัน่ น้ำมัน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร และทาเรือน้ำลึก
รายงานไดเสนอใหกอสรางโรงกลั่นน้ำมัน
ขนาดกำลังการกลัน่ 6.6 แสนบารเรล/วัน ใหญกวา
โรงกลัน่ ของประเทศไทยทัง้ หมด รวมทัง้ การสราง
โรงงานปโตรเคมีผลิตสารอโรเมติก 3.7 ลานตัน/ป
และโอเลฟน 6.5 ลานตัน/ป มูลคาลงทุนทั้งหมด
2.87 หม�นลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 8.6 แสนลานบาท
ซึ่งถือไดวาเปนการจำลองนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดของไทย แตมีขนาดเล็กกวา
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เวียดนามมีโรงกลั่นน้ำมันเพียง 1 แหง คือ โรงกลั่นยวุงกวาต
(Dung Quat) ในจังหวัดกวางหงาย (Quang Nghai) ของบริษัท
PetroVietnam มูลคากอสราง 2,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
80,000 ลานบาท โครงการเริม่ เปดดำเนินการเม�อเดือนมีนาคม 2552
มีกำลังการกลั่นเพียง 1.48 แสนบารเรล/วัน ซึ่งไมเพียงพอตอการใช
ของประเทศ เน�องจากเวียดนามมีประชากรเกือบ 90 ลานคน ซึ่ง
มากกวาประเทศไทย แตประเทศไทยมีกำลังการกลัน่ น้ำมันสูงกวามาก
กลาวคือ ปจจุบันไทยมีโรงกลั่นน้ำมัน 6 โรง กำลังการกลั่นมากถึง
1,075,200 บารเรล/วัน ดังนั้น เวียดนามจึงมีศักยภาพที่จะขยายโรง
กลั่นน้ำมันไดอีกมาก

Vietnam National Chemical Corporation

วารสารสงเสริมการลงทุน

SCG ชะลอลงทุนปโตรเคมี

อยางไรก็ตาม จากการที่ผูรวมถือหุน คือ

โอกาสธุรกิจไทยในตางประเทศ
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
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พมา
วารสารสงเสริมการลงทุน
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จุดหมายที่ทาทายของนักลงทุนป 2013

การลงทุนในพมาเริ่มไดรับความสนใจเปนอยางมากจากนักลงทุนทั่วโลกในชวงเวลา 2-3 ปที่ผานมา ซึ่งเปนผล
สืบเน�องมาจากรัฐบาลพมาเริ่มปรับปรุงพัฒนาภาพลักษณ และความสัมพันธกับประชาคมโลกมากขึ้น และโครงการที่
สำคัญเปนอยางมากที่เปนตัวเรงใหนักลงทุนทั่วโลกสนใจพมามากขึ้นอยางที่ ไมเคยเปนมากอนคือ โครงการพัฒนา
ทาเรือน้ำลึกทวาย ทีค่ าดวาจะเปนจุดยุทธศาสตรดา นการคาการลงทุนใหมทส่ี ำคัญในอนาคต และการรางกฎหมายสงเสริม
การลงทุนที่คาดวาจะกระตุนสงเสริมใหมีการลงทุนจากตางชาติมากขึ้นในพมา

จุดเริ่มของการเปดประตูสูประชาคมโลก

หลังจากทีน่ ายพลเนวิน ใชกำลังทหารยึดอำนาจจากนายอูนุ ทีเ่ ปน
นายกรัฐมนตรีพลเรือนคนแรกของพมาเม�อวันที่ 2 มีนาคม 2505
นายพลเนวินไดทำการรวบอำนาจเบ็ดสร็จเด็ดขาดไว ในมือตนเอง และ
ประกาศการปกครองพมาใหเปนแบบเผด็จการสังคมนิยม ปดประเทศ
เปน “ฤๅษีแหงเอเชีย” ไมติดตอกับโลกภายนอก รวมทั้งประเทศ
เพ�อนบานใกลเคียงอยางประเทศไทยดวย

อยางไรก็ตาม หลังจากปดประเทศมานานกวา 26 ป จุดเปลี่ยน
ครั้งสำคัญสุดไดเกิดขึ้นเม�อวันที่ 8 สิงหาคม 2531 หรือมักเรียกวา
กรณี “8.8.88” (วันที่ 8 เดือน 8 ค.ศ.1988) เม�อทหารพมาปราบปราม
ฆาประชาชนที่เรียกรองประชาธิปไตยจนเกิดกลียุค มีผูบาดเจ็บ ตาย
และถูกจับกุมเปนจำนวนมาก เปนเหตุใหพมาถูกนานาประเทศรุมประทวง

อยางไรก็ตาม ในชวงที่พมาปดประเทศไม
ติดตอกับประชาคมโลก รวมทัง้ ประเทศไทยดวย
แตเน�องจากเปนประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
การคาการติดตอระหวางไทยและพมา ก็คงยังคง
มีอยู แตเปนลักษณะการคาตรงรอยตอชายแดน
เทานั้น
แตในชวงป 2530 การคาระหวางไทยกับพมา
ไดเริม่ เปลีย่ นรูปลักษณมาสูก ารคาแบบถูกตองตาม
กฎหมายมากขึน้ มีการคาโดยตรงระหวางแมสอด
กับเมียวดี และยางกุง โดยขนสงสินคาเขาไปทาง
ทาเรือ ทำใหการคาตรงรอยตอชายแดนลดบทบาท
ลงไป แตกระนัน้ ก็ยงั คงมีความสำคัญอยูม ใิ ชนอ ย
เพราะปจจุบันในปหนึ่งๆ ยังมีสินคาไทยสงผาน
แมสอดเขาไปสูพ มาเปนมูลคาไมนอ ยกวา 40,000
ลานบาทตอป

ในดานการคาการลงทุน หลังจากทีส่ ภาสลอรค ไดปกครองประเทศ
มาจน SPDC ในปจจุบนั รัฐบาลพมา ไดมนี โยบายเปลีย่ นแปลงหลักๆ
ดานการคาการลงทุน ในแตละป รวบรวมไดดังนี้

หลังป 2530 เปนตนมา คนไทยเริ่มเขาไป
ทำการคาขายกับพมามากขึ้น สวนใหญก็เขาไป
ซื้อสินคาเกษตรตางๆ อาทิเชน ไม สัตวน้ำ อาหาร
ทะเล หรือ เขาไปตัง้ รานคา รานอาหาร ตัง้ โรงแรม
เปนตน ซึ่งที่ผานมาผูประกอบการไทยไดเรียนรู
และมีประสบการณ ในการทำการคากับพมามากขึน้
ตามลำดับของการเปลี่ยนแปลงในพมา ไมวาจะ
เปนยุคระบบทหารเต็มตัว หรือ ในยุคปจจุบัน

ป 2535 สลอรคประกาศเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจจากพุทธ
สังคมนิยมมาเปนกึง่ เสรีตามแนวทุนนิยม เปดประเทศตอนรับนักลงทุน
นักทองเที่ยว และเปลี่ยนช�อประเทศจาก “พมา” (Burma) เปน
“เมียนมาร” (Myanmar)

ปจจุบันสินคาออกของไทยที่สงไปยังพมา
นอกจากสินคาจำพวกเคร�องอุปโภคบริโภคแลว
ก็ยังมีสินคากลุมวัสดุกอสราง กับสินคาประเภท
เคร�องจักรกลและสวนประกอบ ซึง่ มีการขยายตัว
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ตอมา ในป 2533 ได มีการเลือกตั้งเปนครั้งแรกในรอบ 30 ป
พรรคของนางออง ซาน ซูจไี ดรบั ชัยชนะทวมทน แตสภาสลอรคไมยอมรับ
และไมยอมคืนอำนาจใหประชาชน ซ้ำยังสัง่ กักบริเวณนาง ออง ซาน ซูจี
ในบานของนางเอง ทัง้ นี้ สภาสลอรคก็ไดปกครองประเทศพมาเร�อยมา
และคณะผูปกครองทหารพมาเปลี่ยนช�อจากสลอรคมาเปนสภาแหง
สันติภาพและการพัฒนาประเทศ State of Peace and Development
Council หรือ SPDC จนถึงปจจุบัน

การคาการลงทุนระหวางไทยและพมา

วารสารสงเสริมการลงทุน

ดังนั้น เพ�อที่จะลดแรงเสียดทาน จากภายในและนอกประเทศ
นายพลเนวิน ไดประกาศลาออกจากทุกตำแหน�งเม�อวันที่ 23 กรกฎาคม
2531 แตยงั คงอยูเ บือ้ งหลังในคณะรัฐบาลอยู จนเม�อวันที่ 18 กันยายน
2531 ทหารพมานำโดยนายพลซอ หมอง ไดมีการทำรัฐประหารยึด
อำนาจจากรัฐบาลพมาในสมัยนัน้ และไดประกาศจัดตัง้ “สภาฟน ฟูกฎ
ระเบียบของชาติหรือสลอรค” (State Law and Order Restoration
Council-SLORC) โดยสัญญาวาจะจัดใหมีการเลือกตั้งตามระบบ
ประชาธิปไตยขึน้ ในขณะทีน่ างออง ซาน ซูจี ผูเ ปนบุตรสาวของนายพล
อองซาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของพมาที่ไดรบั การยกยองเปน “บิดา
แหงเอกราชของพมา” ซึ่งขณะนั้นไดกลับมาเยี่ยมมารดาที่ปวยหนัก
เม�อตนป 2531 ไดประกาศจัดตั้งพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยเพ�อ
แขงขันทางการเมืองในแนวทางระบอบประชาธิปไตย

ป 2539 : สลอรคประกาศใหเปนปทองเที่ยว
พมาถึงป 2540 และเข า เป น สมาชิ ก สมาคม
อาเซี ่ ย นพร อ มประเทศลาว

ในอัตราที่สูงกวาเดิมถึง 3 เทาตัว ซึ่งเปนผลมา
จากการเรงพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน (Infrastructure)
และสาธารณูปโภคพื้นฐานในพมานั่นเอง
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การออกไปประกอบธุรกิจของนักลงทุนไทย
ในพมา เปนไปใน 4 รูปแบบดวยกันคือ
1. การสงออกสินคาจากไทยไปยังพมา
(Export) การดำเนินการในรูปแบบนีม้ คี วามเสีย่ ง
นอยที่สุด ใชเงินลงทุนไมมากนัก แตที่สำคัญที่
ละเลยไมไดคือ จะตองศึกษากฎระเบียบตางๆ
ใหดีเน�องจากยังมีสินคาบางชนิดที่รัฐบาลพมา
ยังคงหามนำเขาอยู ซึ่งผูประกอบการของไทย
หลายราย ใชวิธีหาเอเยนตหรือตัวแทนพมา
มาเปนพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมอบหมายใหเปน
ผูรับผิดชอบในการนำเขาและกระจายสินคาใน
ตลาดพมา เชน เครือซีเมนต ไทย หรือ บริษัท
บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เปนตน

2. ขายแฟรนไชส ใหกบั บริษทั พมา (Franchising) รูปแบบนีเ้ หมาะ
สำหรับผูประกอบการที่ยังไมมีความพรอม และไมตองการเผชิญกับ
ความเสี่ยงในการเขาไปลงทุนในพมาโดยตรง เชน ราน 108 Shop
ของเครือสหพัฒน เปนตน
3. จัดตั้งบริษัทจำหน�ายสินคาขึ้นในพมา (Distribution) โดยที่
กระบวนการผลิตสินคาทั้งหมดยังอยูในประเทศไทย แตลงทุนจัดตั้ง
บริษัทจำหน�ายสินคาขึ้นในพมา หรือรวมลงทุนกับบริษัทพมาที่มีความ
พรอมในดานเครือขายการกระจายสินคา (Distribution Network)
แตปจจุบันกฎหมายการจัดตั้งบริษัท เพ�อดำเนินธุรกิจจำหน�ายสินคา
โดยชาวตางชาติ ยังมีขอหามบางประการที่ยังไมมีความชัดเจน
4. จัดตัง้ โรงงานขึน้ ทำการผลิตหรือดำเนินธุรกิจดานบริการในพมา
(Production) ทั้งในลักษณะการถือหุนเองทั้งหมด หรือเปนการรวม
ลงทุน (Joint Venture) กับบริษัทพมาก็ ได โดยการลงทุนแบบ Joint
Venture นัน้ มีขอ บังคับวาธุรกิจตางชาติ จะตองถือหุน อยางนอยรอยละ
35 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนีเ้ หมาะสำหรับ
ผูประกอบการรายใหญที่มีความพรอมเชน ปตท.สผ. ซีพีเอฟ เครือ
สหพัฒน และ กลุมดุสิตธานี
จากการลงทุนใน 4 รูปแบบขางตน จึงมีผลการสำรวจของ
สหภาพยุโรปมีผลออกมาวา ในป 2523 ไทยกับจีน เปน 2 ประเทศ
ที่มีมูลคาการทำธุรกิจในพมาสูงถึง 94,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง
แน�นอนวา จีนเปนนักลงทุนรายใหญที่สุดในพมา จากการลงทุนใน
ธุรกิจใหญๆ เชน ปโตรเลียม เหมือง ปาไม และกาซ สวนไทยอยู
อันดับ 2
ดังนัน้ จึงเปนทีน่ า� สนใจวา เม�อพมาเปดประเทศอยางเต็มรูปแบบ
และไดถกู ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรจากนานานประเทศ นักลงทุนจาก
ชาติอ�นๆ ก็คงเขามาแขงขันกับนักลงทุนไทยและจีนมากขึ้น

การรักษาฐานการคาการลงทุนของไทยในพมา

ในชวงเวลา 2 - 3 ปทผ่ี า นมา อันเปนชวงเวลาทีร่ ฐั บาลพมาเริม่
ปรับปรุงพัฒนาภาพลักษณ และความสัมพันธกบั ประชาคมโลก จึงเริม่
มีการพัฒนาแกไขระเบียบกฎเกณฑ ในการลงทุนของตางชาติ ใหเปด
กวางและมีแรงจูงใจสำหรับนักลงทุนตางชาติมากขึ้น

นักลงทุนจากไทยที่เปนนักลงทุนที่มีการลงทุน
ในพมามากเปนอันดับ 2 จะยังคงรักษาฐานการคา
ของตัวเองไวไดหรือไม

ญี่ปุนเปนหนึ่งในหลายชาติที่ตั้งใจ จะไปลงทุนในพมามากขึ้น
เห็นไดชดั จากการทีป่ ระธานาธิบดีเต็ง เสง เปนผูน ำพมาคนแรกในรอบ
28 ป ที่ไปเยือนญี่ปุนเม�อชวงกลางเดือนเมษายน 2555 ที่ผานมา
ซึง่ ในระหวางการเยือนนัน้ รัฐบาลญีป่ นุ ไดประกาศยกหนี้ 3,700 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ใหพมา และประกาศวารัฐบาลญีป่ นุ จะกลับมาใหความ
ชวยเหลือแกประเทศพมาอีกครัง้ ดังนัน้ ความชวยเหลือและเงินกูจ าก
รัฐบาลญี่ปุน จะเขาไปสูประเทศพมาไดมากขึ้น ซึ่งเปนเสมือนทัพหนา
เพ�อกรุยทางใหภาคเอกชนของญี่ปุนเขาไปรับชวงตอนั่นเอง

คำตอบสวนหนึ่งที่ ไทยจะรักษาความเปน
อันดับ 2 ในพมาไวไดก็คือ การลงทุนขนาดใหญ
ทีส่ ดุ ของไทยในพมาไดแก โครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย หรือ โครงการลงทุนกอสรางทาเรือ
น้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทีเ่ มืองทวาย (Dawei
Deep Sea Port & Industrial Estate Project
and Transborder Corridor Link) หรือทวาย
โปรเจ็กต ของบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต
จำกัด (มหาชน) หรือ ITD

ขอมูลจากกระทรวงการคลังญีป่ นุ ระบุวา ในป 2554 การสงออก
สินคาจากญีป่ นุ ไปพมามีมลู คา 4 หม�นลานเยน ซึง่ เพิม่ ขึน้ 2 เทาจากป
2553 และคาดวาในป 2555 ทั้งป ก็คงจะมียอดสงออกเพิ่มขึ้น
นอกจากญี่ปุนแลว นักลงทุนจากชาติอ�นๆ ก็ตั้งเปาหมายการ
ลงทุนในพมามากขึ้น ไมวาจะเปนเกาหลีใต ที่รุกการลงทุนดานธุรกิจ
พลังงานในพมา มาเลเซีย เนนการสรางโรงแรมสำหรับนักธุรกิจ
สวนไตหวัน ไดประกาศเพิ่มเสนทางการบินไปพมาเปนสัปดาหละ
3 เทีย่ ว เพ�อรองรับความตองการของนักธุรกิจไตหวันทีต่ อ งการเดินทาง
เขาไปในพมา
เม�อดูจากความสนใจเขาไปลงทุนในพมาของนักลงทุนตางชาติ
ไมวาจะเปน ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย และไตหวัน และยังไมนับ
รวมนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกา และยุโรป ที่อาจจะเขามามากขึ้น
หลังการยกเลิกประกาศการคว่ำบาตรประเทศพมาแลว จะเห็นวา
พมาจะเปนประเทศที่มีการแขงขันดานการลงทุนสูงในอนาคตแลว

โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย หรือ
โครงการทาเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรม
ทวาย ถือวาเปนความรวมมือระหวางไทยกับพมา
ทั้งในระดับเอกชนของไทยในฐานะผูลงทุน กับ
รัฐบาลพมาในฐานะผู ใหสมั ปทาน และระดับรัฐบาล
ตอรัฐบาล ซึ่งความเปนมาของโครงการนี้ ไดมี
การพูดถึงมาหลายครั้ง จึงขอละในสาระตรงนี้
ออกไป แตจะสรุปโดยสังเขปวา โครงการการ
พัฒนานี้จะประกอบดวยไปดวย 2 สวนสำคัญ
ดังนี้
ทาเรือน้ำลึก 2 ทา ซึ่งมีศักยภาพที่รับเรือ
ที่มีระวางขับน้ำถึง 3 แสนเดทเวทตัน เขามา
เทียบทาได รองรับปริมาณสินคาไดสูงสุดถึงปละ
250 ลานตัน โดยมีทาเรือสำหรับสินคาในตู
คอนเทนเนอร สินคาหีบหอ สินคาเทกองแหง
เชน ธัญพืช ถานหิน แร และสินคาทีเ่ ปนของเหลว
เชน น้ำมัน กาซธรรมชาติเหลว และผลิตภัณฑ
ปโตรเคมี
นิคมอุตสาหกรรม ทีป่ ระกอบดวยอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ เชน โรงเหล็ก โรงงานปุย โรงไฟฟา
และสาธารณูปโภคตาง ๆ ตลอดจนสวนราชการ
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ปจจุบัน มีหลายบริษัทของญี่ปุนไดเขาไปทำธุรกิจในพมามากขึ้น
ตัวอยางเชน มารุเบนิ ไดเขาไปเปดสำนักงานในกรุงเนปดอว และ
นครยางกุง พรอมทั้งมีแผนการลงทุนเขาไปแขงขันในโครงการกอสราง
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ นอกจากนัน้ ธนาคารกลางของพมาไดเลือก
บริษัท ไดวา ซีเคียวริตีส กรุป ของญี่ปุนจัดทำโครงขายคอมพิวเตอร
ใหธนาคารกลางดวย

วารสารสงเสริมการลงทุน

ดังนัน้ จึงคาดวาจะมีนกั ลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนในพมามากขึน้
ในชวง 3 - 5 ป ขางหนานี้ อยางทีพ่ มาเองอาจจะเตรียมรับหรือปรับตัว
ไมทันก็เปนได
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และสวนอำนวยความสะดวกตาง ๆ ศูนยการคา
ศูนยการทองเทีย่ ว ศูนยการพักผอน รีสอรท และ
ที่พักอาศัย
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การดำเนินงานของโครงการในระยะแรก
จะมีการกอสรางโครงขายคมนาคมทางบกทีเ่ ช�อมตอ
ระหวางชายแดนไทย - พมา โดย ITD จะใชเงิน
ลงทุนกวา 2,000 ลานบาท กอสรางถนนสาย
กาญจนบุรี - ทวาย ระยะทาง 160 กิโลเมตร จาก
บานพุน้ำรอน ตำบลบานเกา อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ไปถึงชายแดนเปนระยะทาง 71
กิโลเมตร เปนทางหลวงพิเศษ (มอเตอรเวย)
และจากชายแดนไปถึ ง พื ้ น ที ่ โ ครงการอี ก 89
กิโลเมตร นอกจากถนนแลวก็จะมีการกอสราง
ทางรถไฟ กับทอสงน้ำมันและกาซธรรมชาติ
เช�อมตอจากชายแดนไทยไปยังเมืองทวาย และ
สนามบินทวายดวย
สวนโครงการลงทุนในระยะที่สองก็คือ การ
กอสรางทาเรือน้ำลึกทวาย โดย ITD จะเรงรัด
จัดหาผูรวมลงทุนในโครงการทาเรือน้ำลึกกอน
เปนอันดับแรก คาดหมายวาเงินลงทุนในการสราง
โครงขายถนนเช�อมตอระหวางชายแดนไทย - พมา
และทาเรือน้ำลึกทวาย จะตกประมาณ 2,000
ลานเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับแผนงานในลำดับทีส่ ามก็คอื การกอสรางนิคมอุตสาหกรรม
ซึ่งจะแบงออกเปนโซนตาง ๆ ไดแก อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรม
เกี่ยวเน�องกับกาซธรรมชาติและน้ำมัน อุตสาหกรรมปโตรเคมี และ
โรงงานผลิตกระแสไฟฟา
ดังนั้น การที่นักลงทุนไทยไดรับความไววางใจจากรัฐบาลพมา
ใหทำโครงการนี้ จึงถือวาเปนโครงการที่น�าภาคภูมิใจที่จะทำใหไทยที่
สวนสำคัญในภาคเศรษฐกิจของพมาเปนอยางมาก และมีผลตอเน�อง
มายังนักลงทุนไทยเองที่จะสามารถเขาไปลงทุนขยายกิจการในภาค
อุตสาหกรรมที่สำคัญเชน ปโตรเคมี หรือการผลิตเหล็กขั้นพื้นฐาน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจทวายนี้ ได
นอกจากนัน้ รัฐบาลไทยเองก็ ไดมกี ารสนับสนุนโครงการนี้ โดยมี
แผนงานสนับสนุนตางๆ ไดแก การเปดจุดผานแดนถาวรเพิ่มขึ้น
อีก 5 แหง การเปดเสรีการแลกเปลีย่ นเงินตราระหวางประเทศ สำหรับ
การลงทุนของบุคคลธรรมดาโดยกำหนดไว 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ
และสำหรับนิติบุคคลไมมีการจำกัดวงเงิน การจัดทำแผนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานระยะปานกลาง เพ�อเช�อมตอชายแดนไทย - พมา
โดยจะทำการกอสรางทางหลวงสายพิเศษกาญจนบุรี - ชายแดน
ไทย/พมา ระยะทาง 71 กิโลเมตร ใหแลวเสร็จในป 2015 นอกจากนัน้
ก็มีโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษ (มอเตอรเวย) หมายเลข 81
จากอำเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ไปยังบานหวยตลุง อำเภอทามวง
จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 98 กิโลเมตร การศึกษาความเปนไปได
(Feasibility Study) ในการกอสรางทางรถไฟจากทาเรือทวายถึงทาเรือ
แหลมฉบัง เพ�อเปนเสนทางเช�อมตอกันระหวางทาเรือทั้งสองดวย
รัฐบาลไทยเองมีความเช�อมั่นวาโครงการทาเรือน้ำลึก และนิคม
อุตสาหกรรมทวาย จะเปน Transits Point และเปนการเปดประตูการคา
ฝง ตะวันตกของภูมภิ าค เช�อมโยงการคาของอาเซียนกับตลาดตะวันตก
โดยผานไปสูอ นิ เดีย เอเชียใต และกลุม ประเทศบนคาบสมุทรอาระเบีย
(Gulf States) ไปจนถึงยุโรป และแอฟริกา โดยไมตองเดินทางออม
ลงไปผานชองแคบมะละกา ซึ่งจะชวยรนระยะทางและประหยัดเวลา
ในการขนสงสินคาไดประมาณ 10 วัน และคาดวาจะสามารถลดตนทุน
คาใชจา ยโลจิสติกสไดราวรอยละ 20 ดังนัน้ โครงการทาเรือน้ำลึก และ
นิคมอุตสาหกรรมทวาย จึงมีอันดับความสำคัญสูงในกรอบการพัฒนา
ระหวางประเทศ จากผลการศึกษาของสถาบันวิจยั เศรษฐกิจอาเซีย่ นและ

เอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and
East Asia - ERIA) พบวา โครงการทาเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรม
ทวาย จะสามารถเพิ่มอัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทย
ขึ้นไดอีกประมาณรอยละ 1.9 ดวย

ปจจัยพื้นฐาน แรงงานฝมือ กฎระเบียบ :
อุปสรรคสำคัญของการลงทุนในพมา

รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ก็ยังขาดความ
ชัดเจน จึงทำใหเกิดความไมแน�นอนในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง รัฐบาล
มีการเปลี่ยนแปลงเปาหมายและนโยบายการลงทุน ของนักธุรกิจ
ตางชาติอยูเสมอ

กฎหมายสงเสริมการลงทุนพมา :
ปจจัยบวกสำหรับนักลงทุน

ปญหาดานกฎระเบียบตางๆ ของรัฐบาลพมา
ถือวาเปนอุปสรรคที่สำคัญอยางยิ่งในการลงทุน
ในพมา ระเบียบขอบังคับตางๆ ก็ยังขาดความ
ชัดเจน จึงทำใหเกิดความไมแน�นอนในการดำเนิน
ธุรกิจ รวมทัง้ รัฐบาลมีการเปลีย่ นแปลงเปาหมาย
และนโยบายการลงทุน ของนักธุรกิจตางชาติ
อยูเสมอ
อยางไรก็ตาม ปญหาสำคัญที่สุดดานกฎ
ระเบียบที่นักลงทุนตองการเห็นความชัดเจน
มากทีส่ ดุ ก็คอื กฎหมายสงเสริมการลงทุนของพมา
ซึ่งเปนที่น�ายินดีมากวา ปญหาเน�องดวยความ
ไมชัดเจนนี้ ไดรับการแกไขจากรัฐบาลพมาแลว
รัฐสภาพมาไดเห็นชอบรางกฎหมายวาดวย
การลงทุนสำหรับตางชาติฉบับแกไขเม�อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2555 ทีผ่ า นมานีเ้ อง และประธานาธิบดี
เต็ง เสงไดลงนามในกฎหมายลงทุนฉบับใหม
เม�อตนเดือนพฤศจิกายนเพ�อใชเปนหลักปฏิบัติ
สำหรับการลงทุนจากตางประเทศในพมาแทน
ฉบับเกาที่ใชมากวา 20 ปแลว
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ประการทีส่ อง : การขาดแคลนปจจัยสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ
เชน ปญหาความลาหลังของระบบธนาคาร การดำเนินธุรกิจตองใช
เงินสดเปนหลัก ทำใหเกิดความไมสะดวกและไมปลอดภัย รวมทั้งการ
ขาดแคลนแรงงานฝมือ เน�องจากรัฐบาลมิไดสนับสนุนการศึกษาของ
ประชาชนมาเปนเวลานาน เพราะหวั่นเกรงการเคล�อนไหวตอตาน
ทางการเมืองของนักศึกษา ดังนั้น ประเทศจึงมีแตแรงงานสำหรับ
ภาคการเกษตรจำนวนมหาศาล แตขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ
ตามความตองการของโรงงานอุตสาหกรรมอยางรุนแรง

ดังนัน้ ปญหาดานปจจัยพืน้ ฐาน ฝมอื แรงงาน
และความไมแน�นอนดานกฎระเบียบ จึงยังคงเปน
ปญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการลงทุนในพมา

วารสารสงเสริมการลงทุน

คงเปนทีย่ อมรับกันในระดับหนึง่ แลววา ประเทศพมาเปนประเทศ
เปาหมายที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุนสูง แตการลงทุนและ
ดำเนินธุรกิจในพมาก็มิใชเร�องงาย เน�องจากปญหาและอุปสรรค 2
ประการหลักไดแก
ประการแรก : ป ญ หาด า นป จ จั ย พื ้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ
(Infrastructure) อยางมาก เสนทางการคมนาคมตางๆ ยังขาดการ
พัฒนาไมไดมาตรฐาน จึงทำใหการเดินทางและขนสงเปนไปอยางลาชา
มีตนทุนคาใชจายสูง เน�องจากพมาไดปดประเทศมาเปนเวลานาน
ทำใหรถยนตท่ใี ชกนั อยูท ว่ั ประเทศมีสภาพเกาทรุดโทรม และขาดแคลน
อะไหล การเดินทางในพมาจึงตองใชเวลายาวนานกวาปกติ สำหรับ
ในชนบทชาวพมายังคงใชววั เทียมเกวียน ในการขนสงสินคาการเกษตร
กันอยูท ว่ั ไป รวมทัง้ ปญหาการขาดแคลนไฟฟา และมักเกิดปญหาไฟฟาดับ
อยูเ สมอ เพราะปจจุบนั พมายังไมสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเพียงพอ
กับความตองการ ทำให โรงแรม หางสรรพสินคา และทีพ่ กั อาศัยตางๆ
ตองมีการลงทุนตระเตรียมเคร�องกำเนิดไฟฟาสำรองเอาไวดวย
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กฎหมายลงทุนฉบับใหมนี้มี 20 บท 57
มาตรา แตสาระสำหรับที่นักลงทุนตางประเทศ
ที่สนใจจะลงทุนในพมาพึงจะตองใหความสนใจ
มีอยูดวยกัน 8 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 การกำหนดประเภทธุรกิจซึ่ง
ตองหามสำหรับการลงทุนตางประเทศดวยกัน
ทั้งหมด 11 ประเภท คือ ธุรกิจที่สงผลกระทบ
ในทางลบตอวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ
ในประเทศ ธุรกิจที่เปนอันตรายตอสุขภาวะของ
ประชาชน ธุรกิจที่มีผลตอสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศน อุตสาหกรรมที่เปนอันตรายตอ
ชุมชนหรือเปนพิษ อุตสาหกรรมที่ใชสารเคมีทเ่ี ปน
อันตรายตามมาตราสากล การผลิตหรือการบริการ
ซึ ่ ง กฎหมายสงวนได ส ำหรั บ คนพม า เท า นั ้ น
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี เคร�องจักรหรือวิธกี าร
ที่ยังอยูในขั้นทดลองหรือยังไมไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากลวาปลอดภัย และอาชีพสงวน
สำหรับชาวพมา ไดแก การเพาะปลูกระยะสัน้ หรือ
ระยะยาว การผสมพันธุส ตั ว การเพาะเลีย้ งสัตวนำ้
ในน้ำเค็ม และโครงการการลงทุนที่หางจาก
ชายแดนไมเกิน 10 ไมล (ประมาณ 16 กิโลเมตร)
เวนแตวา อยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษทีร่ ฐั บาลอนุญาต
แลวเทานั้น

ประเด็นที่ 2 รูปแบบการลงทุน ไดกำหนดไววา สามารถลงทุนได
3 แบบคือ ตางประเทศลงทุนทั้งหมด การรวมทุนระหวางเอกชนหรือ
หน�วยงานของรัฐพมา หรือเปนการรวมลงทุนหลายฝาย ในกรณีที่เปน
การรวมทุนสัดสวนการถือหุนใหเปนไปตามที่หุนสวนตกลงกัน สัดสวน
การลงทุนขั้นต่ำไมไดเขียนระบุเอาไว ในกฎหมายชัดเจนแตใหคณะ
กรรมการมีอำนาจกำหนดโดยแปรผันตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจ
แตละสาขา สวนนีเ้ ปนสวนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงจากรางเดิมใหมทง้ั หมด
จากที่เคยกำหนดสัดสวนการรวมทุนและเงินลงทุนขั้นต่ำเอาไวอยาง
ชัดเจน
ประเด็นที่ 3 อำนาจของคณะกรรมการลงทุนพมา ซึ่งอาจจะ
คลายๆ กับคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของไทยหรือในประเทศอ�นๆ
ทีจ่ ดั รูปแบบองคกรบริหารการลงทุนจากตางประเทศในรูปคณะกรรมการ
องคประกอบของคณะกรรมการทีเ่ ปนตัวบุคคลนัน้ ในชัน้ นีย้ งั ไมชดั เจน
นักคนที่ทำหนาที่เดิมกอนที่กฎหมายฉบับใหมนี้จะมีผลบังคับใชคือ
อู โซ เต็ง แตในตัวบทกฎหมายเขียนวา ประธานจะมาจากเจาหนาที่
ในระดับสหภาพ (Union) หมายถึงระดับรัฐบาลกลางอาจจะอยูในระดับ
รัฐมนตรีหรือเทียบเทา องคประกอบอ�นนัน้ จะมีผเู ชีย่ วชาญจากกระทรวง
หรือหน�วยงานที่เกี่ยวของมานั่งเปนกรรมการ และอาจจะมีบุคคลอ�น
ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เหมาะสมมารวมดวย
โดยคณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ในการตรวจสอบขอเสนอโครงการ
ความเปนไปได อนุมตั โิ ครงการใหการสงเสริมสิทธิพเิ ศษ ขยายโครงการ
แกไขปรับปรุง และเพิกถอนโครงการไดหากดำเนินการผิดสัญญา
ขอบเขตอำนาจที่น�าสนใจอีกอยางหนึ่งของคณะกรรมการคือ มีอำนาจ
ในอนุญาตหรือหามการใชบริการทางการเงินของธนาคารใดก็ ได
ประเด็นที่ 4 การจางงาน กฎหมายไดระบุวาในชวง 2 ปแรก
ของการดำเนินโครงการจะตองจางแรงงานพมาอยางนอยรอยละ 25
ของทัง้ หมด ในอีก 2 ปถดั มาใหเพิม่ เปนรอยละ 50 และใหเปนรอยละ
75 ในอีก 2 ปถดั มา แตทง้ั นีค้ ณะกรรมการมีอำนาจทีจ่ ะปรับกำหนดเวลา
ดังกลาวนี้ใหเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจได ในกรณีทเ่ี ปนงานที่ไมตอ ง
ใชฝม อื กฎหมายกำหนดวาจะตองจางชาวพมาเทานัน้ ในกรณีทเ่ี ปนงาน
ทีต่ อ งใชความชำนาญพิเศษ การคัดเลือกบุคคลเขาสูต ำแหน�งงานนัน้ ๆ
จะตองเปนไปโดยปราศจากอคติ หมายความวาทัง้ คนพมาและตางชาติ
ตองไดรับสิทธิ์นั้นอยางเทาเทียม

ประเด็นที่ 6 การใชที่ดิน นักลงทุนตางประเทศมีสิทธิ์ใชที่ดินใน
ประเทศพมาโดยการเชา ไมวาจะเชาหน�วยงานของรัฐหรือจากเอกชน
เปนเวลา 50 ป และสามารถตอสัญญาเชาไดครั้งละ 10 ป 2 ครั้ง
หากยังยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจตอไป

ประเด็นที่ 8 บทลงโทษ กฎหมายลงทุนตางประเทศของพมา
ฉบับนีม้ บี ทลงโทษสำหรับกรณีทน่ี กั ลงทุนไดกระทำการขัดตอกฎหมายนี้
หรือ กฎหมายอ�น หรือ ระเบียบหรือคำสั่งอ�นใด การลงโทษนั้นจะมี
ลำดับชั้นจากเบาไปหาหนัก เริ่มแต การตักเตือน พักสิทธิพิเศษเปน
การชัว่ คราว เพิกถอนใบอนุญาตลงทุน และขึน้ บัญชีนกั ลงทุนรายนัน้ ๆ
โดยภาพรวมแลวกฎหมายลงทุนตางประเทศของพมาฉบับใหม
เปนกฎหมายที่นักลงทุนตางประเทศทั่วไปเห็นวามีความยืดหยุน

อยางไรก็ตามกฎหมายนี้ยังไมไดกลาวถึง
แนวทางการลงทุนจากตางประเทศโดยชัดเจนเสีย
ทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งเร�องขอจำกัดในการ
ลงทุน ซึ่งตองอางอิงจากกฎหมายอ�นๆ ที่อาจจะ
ไมเปนการทราบกันโดยทั่วไปมากนัก ดวยวา
บางฉบับก็เปนกฎหมายเกาที่ ใชมานาน เชน
กิจการที่สงวนสำหรับประชาชนทองถิ่นหรือ
ชาวพมาเอง นั้นยังไมมีปรากฏวามีการกำหนดไว
เชนเดียวกัน
จากเนื้อหาทั้งหมดนี้ เราไดเล็งเห็นแลววา
พมากำลังจะกลายเปนประเทศที่ยังมีศักยภาพ
และโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจตอไปไดอกี มากมาย
ประกอบกับรัฐบาลก็พยายามปรับปรุงและเรงรัด
พัฒนา ทัง้ ในดานโครงสรางพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
กิจการสาธารณูปโภค รวมทั้งปรับปรุงแก ไข
กฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ ของทาง
ราชการ เพ�อรองรับการหลั่งไหลเขามาของการ
ลงทุนจากตางประเทศ
อีกทั้งรัฐบาลพมาเองก็พยายามสนับสนุน
การผลิต การคา และการลงทุนในทรัพยากรของ
ประเทศ เพ�อยกระดับความเปนอยูข องประชาชน
การเรงรัดพัฒนาดังกลาวยอมเกื้อกูล และสราง
โอกาสใหกับนักลงทุนไทย ในการดำเนินธุรกิจกับ
พมา โดยเฉพาะการเขาไปรวมมีบทบาท ในการ
พัฒนาปจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure)
ตางๆ ดังนัน้ เราจึงอาจจะสรุปไดวา พมาจะเปน
จุดหมายการลงทุนที่น�าสนใจและทาทายของ
นักลงทุนในปนี้
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ประเด็นที่ 7 สิทธิในการโอนเงินตราตางประเทศ ผาน
ธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหคณะกรรมการสามารถทำได ใน 4 กรณี
คือ 1) เงินตราตางประเทศซึ่งบุคคลนั้นเปนนำเขามาเอง 2) เงิน
ตราตางประเทศที่ถอนออกจากธนาคารที่ ไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการโดยบุคคลผูนำเขาเงินตราตางประเทศนั้นเขามา
3) ผลกำไรสุทธิหลังจากหักคาใชจาย ภาษีและอ�นๆ แลว 4) เงินได
สวนอ�นๆ อันเกี่ยวเน�องทางบัญชีหลังจากชำระภาษีแลว คาใชจาย
สวนบุคคลหรือครอบครัวที่นอกเหนือจากเงินเดือน และรายไดที่
ชอบดวยกฎหมายของบุคคลที่เกิดขึ้นระหวางที่ทำงานในพมา

คอนขางมาก เม�อเปรียบเทียบกับฉบับกอน
หรือจารีตประเพณีในการดำเนินธุรกิจกับ
ตางประเทศที่พมาเคยปฏิบัติมาในอดีต

วารสารสงเสริมการลงทุน

ประเด็นที่ 5 สิทธิประโยชน การลงทุนจากตางประเทศจะไดรับ
การยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลเปนเวลา 5 ป ถามีการนำกำไรมาลงทุน
ตอจะไดรบั การยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลในสวนนัน้ 1 ป ในการกรณี
ทีเ่ ปนการลงทุนเพ�อการสงออก จะเสียภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลในสวนของ
กำไรเพียงรอยละ 50 การนำเขาเคร�องจักร อะไหล สวนประกอบ
วัตถุดบิ ทีจ่ ำเปนตองนำเขาในชวงการกอสรางโครงการจะไดรบั การ
ยกเวนอากรศุลกากร อากรขาเขาวัตถุดิบที่ใชสำหรับการผลิตเม�อเริ่ม
โครงการแลวจะไดรับยกเวน 3 ปหลังจากที่กอสรางโครงการเสร็จแลว
การขอยกเวนอากรขาเขาสำหรับเคร�องจักร อะไหล สวนประกอบหรือ
วัตถุดิบระหวางที่เดินเคร�องทำการผลิตแลวสามารถทำได โดยการ
ขออนุญาตจากคณะกรรมการเปนการเฉพาะ การผลิตเพ�อการสงออก
จะไดรับการยกเวนภาษีการคา

โอกาสธุรกิจไทยในตางประเทศ
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เวียดนามนับเปนประเทศเปาหมายสำคัญในการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ในชวงตนเดือนธันวาคม 2555
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนำคณะนักธุรกิจไทยที่รวมอบรมใน
หลักสูตรสรางนักลงทุนไทยไปลงทุนตางประเทศรวมกวา 40 ชีวติ ไปศึกษาลูท างการลงทุนทีก่ รุงฮานอยและนครโฮจิมนิ ห
ของเวียดนาม ซึ่งไดรับแงคิดมากมายจากนักธุรกิจไทยที่มีประสบการณ ในการดำเนินธุรกิจในเวียดนาม และขอนำมา
เลาสูกันฟงเกี่ยวกับเคล็ดลับการดำเนินธุรกิจในเวียดนาม 10 ประการ

ตองทำการบานศึกษากฎหมายและกฎระเบียบ

ประการแรก ตองศึกษาเชิงลึกเกีย่ วกับกฎหมายและกฎระเบียบ
ดานการลงทุนเวียดนาม เน�องจากมีลกั ษณะเฉพาะตัว โดยเฉพาะกฎหมาย
และกฎระเบียบของเวียดนามจะเปลี่ยนแปลงบอยครั้งกวากรณีของ
ประเทศไทย เน�องจากสามารถนำกฎหมายผานสภาไดรวดเร็วทันใจ
แตกตางจากกรณีของประเทศไทยที่เปนไปอยางลาชา ขณะเดียวกัน
คณะกรรมการของแตละจังหวัดจะตีความกฎหมายฉบับเดียวกัน
แตกตางกัน

นครโฮจิมินห และธนาคารวีนาสยาม ซึ่งเปนการ
รวมลงทุนระหวางรัฐบาลเวียดนาม ธนาคาร
ไทยพาณิชย และเครือเจริญโภคภัณฑ รวมถึง
หน�วยราชการของไทยในเวียดนาม

สิง่ ทีค่ วรระมัดระวัง คือ จะตองใหความสำคัญกับสายสัมพันธกบั
ทัง้ รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิน่ อยางเทาเทียมกัน เน�องจากเวียดนาม
ไดกระจายอำนาจไปยังรัฐบาลทองถิ่นคอนขางมาก พรอมกันนี้จะตอง
ใหความสำคัญไมเฉพาะกับขาราชการระดับสูงเทานั้น แตครอบคลุม
ถึงขาราชการระดับลางลงมาดวย

ตองสรางเครือขายกับคนไทยในเวียดนาม

ประการทีส่ อง ตองพยายามสรางเครือขายกับสมาคมนักธุรกิจไทย
ในเวียดนาม (Thai Business Association in Vietnam) บริษัทไทย
ที่มาทำธุรกิจในเวียดนาม สถาบันการเงินของไทยในเวียดนาม ซึ่งมี
2 แหง คือ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมี 2 สาขา คือ สาขากรุงฮานอยและ

สวนธนาคารกรุงเทพในเวียดนาม ซึ่งมี
2 สาขา คือ กรุงฮานอยและนครโฮจิมนิ ห ก็กลาววา
นักธุรกิจไทยมาใชบริการไมมากเทาทีค่ วร โดยลูกคา
รายใหญในเวียดนามแทนที่จะเปนนักธุรกิจไทย
กลับกลายเปนนักธุรกิจไตหวัน เน�องจากธนาคาร
กรุงเทพมีสาขาไตหวัน ทำใหมีความสัมพันธกับ
นักธุรกิจไตหวันเปนอยางดี และตามมาใชทง้ั บริการ
ทางการเงินและบริการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ดำเนินธุรกิจในเวียดนาม

ตองเรียนรูภาษาเวียดนาม

ประการที่สาม ตองศึกษาเรียนรูภาษา
เวียดนามอยางนอยระดับอานออกเขียนได เน�องจาก
ชาวเวียดนามทัง้ นักธุรกิจและขาราชการจำนวนมาก
ยังมีความรู ในภาษาอังกฤษนอย ทำใหยากในการ
ติดตอธุรกิจ
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สำหรับการเลือกบริษัทที่ปรึกษานั้น ไมควรเนนบริษัทที่มี
ช�อเสียงทั่วโลกมากจนเกินไป เน�องจากมีราคาแพงและอาจมีความ
สัมพันธ ในเชิงลึกกับทางการเวียดนามไมมากเทาที่ควร ควรสอบถาม
นักธุรกิจไทยในเวียดนามวาบริษทั ทีป่ รึกษารายใดทีป่ ระทับใจเกีย่ วกับ
ใหบริการวามีคุณภาพดีและคาบริการสมเหตุสมผล

สถานทูตไทยทีก่ รุงฮานอยแจงวานักลงทุน
ชาวไทยไปทำธุรกิจในเวียดนามนั้น ปกติจะไมคอย
มาปรึกษาหารือดวย ตอเม�อธุรกิจประสบปญหาแลว
จึงคอยมาติดตอที่สถานทูตเพ�อขอใหชวยแกไข

วารสารสงเสริมการลงทุน

อนึง่ อยาหวังพึง่ บริษทั ทีป่ รึกษามากเกินไป ซึง่ ปจจุบนั มีการแปล
กฎหมายและกฎระเบียบเปนภาษาอังกฤษ ดังนั้น นักลงทุนควรสนใจ
ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบดวยตนเองใหมคี วามรูค วามเขาใจลึกซึง้
ทั้งนี้ ควรเนนใชประโยชนจากบริษัทกฎหมายในแงของการดำเนินการ
เพ�อใหไดรับใบอนุญาตตางๆ มากกวา นับเปนการใชเงินอยางคุมคา
มิฉะนัน้ จะสูญเสียคาใชจา ยในดานทีป่ รึกษากฎหมายเปนเงินจำนวนมาก

การพบปะกันจะชวยในดานแลกเปลีย่ นขอมูล
จะไดรับความรูและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ
เปนอยางมาก ซึง่ บรรดาหน�วยงานเหลานีต้ า งยินดี
ที่จะรวมมือใหการสนับสนุนคนไทยดวยกัน ยิ่งไป
กวานัน้ การรวมตัวกันจะทำใหมอี ำนาจตอรองมาก
ยิง่ ขึน้ เชน รวมกันตอรองในการวางสินคาจำหน�าย
ในหางสรรพสินคา โดยหากแตละรายไปเจรจา
ตอรองแลว จะมีอำนาจในการตอรองต่ำ อาจถูกบีบ
จากหางสรรพสินคาใหเสียคาวางสินคาในราคาสูง

อนึ่ง นักธุรกิจไทยในเวียดนามแนะนำวา
ความจริงแลวภาษาเวียดนามไมยากอยางที่คิด
ภาษาเวียดนามสามารถเรียนรูงายและรวดเร็ว
นอกจากนี้ ยังใชตวั โรมันทีเ่ ราคุน เคยกันดีอยูแ ลว
โดยปจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแหงในไทย
เปดสอนภาษาเวียดนาม
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ประการทีส่ ่ี หากไมมเี หตุผลอ�นทีจ่ ำเปนแลว
ควรทำธุรกิจแบบถือหุนเต็ม แทนที่จะรวมลงทุน
เพ�อหลีกเลี่ยงขอพิพาทในภายหลัง ยกเวนแต
เปนธุรกิจทีก่ ฎหมายหามชาวตางชาติถอื หุน ทัง้ สิน้
หรือจำเปนตองติดตอขายใหกับหน�วยราชการ
เวียดนาม จำเปนตองพึ่งพาความเชี่ยวชาญของ
หุน สวนเวียดนามในดานนี้ กรณีจำเปนตองรวมทุน
แลว สัญญารวมลงทุนตองรัดกุมชัดเจน
อนึง่ ในระยะทีผ่ า นมา นักธุรกิจไทยหลายราย
หลีกเลี่ยงขอจำกัดไมใหตางชาติถือหุนทั้งสิ้น
ขางตน โดยแตงงานกับชาวเวียดนาม และดำเนิน
ธุรกิจในนามของภรรยา นับเปนรูปแบบ Nominee
อีกแบบหนึ่ง

อนึ่ง หากเปนธุรกิจขนาดเล็กและมีลักษณะขายสินคาแกตัวแทน
จำหน�าย ไมไดตง้ั โรงงานในเวียดนามหรือกระจายสินคาเอง ตองการสง
พนักงานของตนเองไปสนับสนุนชวยเหลือตัวแทนจำหน�ายในเวียดนามแลว
นักธุรกิจไทยในเวียดนามแนะนำวาไมจำเปนตองไปจัดตั้งสำนักงาน
ตัวแทนในเวียดนาม เน�องจากจะเสียคาใชจา ยสูงในการจัดตัง้ สำนักงาน
ของตนเอง
การดำเนินการในชวงแรกควรดำเนินการในรูปสงพนักงานไปทำงาน
ในเวียดนามเปนครัง้ ๆ โดยแตละครัง้ สามารถอาศัยอยูไ ดนานถึง 30 วัน
โดยสถานทีท่ ำงานอาจจะใชสำนักงานของตัวแทนจำหน�ายในเวียดนาม
เพ�อประหยัดคาใชจา ย ตอเม�อธุรกิจในเวียดนามมีขนาดใหญโตขึน้ มาก
เพียงพอ ถึงคอยจัดตั้งสำนักงานตัวแทน

ขาดสด งดเช�อ เบ�อทวง

ประการที่หา ทำธุรกิจตองขายเปนเงินสดภายใตคำขวัญที่วา
“ขาดสด งดเช�อ เบ�อทวง” เพราะการติดตามหนี้ทำไดยากมาก
การดำเนินคดียุงยากและมีคาใชจายสูง โดยเฉพาะกรณีผูขายสินคา
มีอำนาจตอรองสูง เน�องจากเปนสินคาที่ตองการของตลาดภายใน
ประเทศเวียดนาม
กรณีลูกคาที่ทำมาคาขายกันมายาวนาน จนไวเนื้อเช�อใจได
อาจใหเครดิตบาง หรือใชบริการพักเงินทีบ่ ญ
ั ชีของคนกลาง (Escrow's
account) ของสถาบันการเงินในเวียดนาม เชน ธนาคารกรุงเทพสาขา
เวียดนาม ฯลฯ โดยผูซื้อจายเงินเขาบัญชีนี้กอน แตเม�อผูซื้อรับสินคา

เรียบรอย สถาบันการเงินจะจายเงินจาก Escrow's account ไปให
ผูขายตออีกทอด
ตัวอยางหนึง่ คือ รูปแบบการทำธุรกิจของบริษทั รอแยลฟูด ส จำกัด
(เวียดนาม) ผูจำหน�ายสินคาปลากระปองตราสามแมครัวในเวียดนาม
เนนขายสินคาในรูปเงินสดเปนหลัก โดยยกเวนเฉพาะการขายสงแก
หางสรรพสินคาเทานั้น ซึ่งกำหนดระยะเวลาการใหสินเช�อ 30 วัน

อนึง่ สำหรับแนวทางอ�นๆ ในการหลีกเลีย่ งความเสีย่ งในการไมได
รับชำระหนี้ คือ แทนที่จะแตงตั้งบริษัทเวียดนามใหเปนตัวแทนจำหน�าย
อาจเปลีย่ นมาแตงตัง้ บริษทั ตางชาติทท่ี ำธุรกิจการคาอยูแ ลวในเวียดนาม
ใหเปนตัวแทนจำหน�าย

ประการที่หก กรณีเปนการลงทุนกอตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม ควรจัดตั้งกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรม เน�องจากเวียดนามมีระบบ
สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา ฯลฯ ไมคอย
ดีนกั ประกอบกับในระยะหลัง รัฐบาลเวียดนาม
เขมงวดดานสิ่งแวดลอมกับโรงงานที่ตั้งนอก
นิคมอุตสาหกรรมเปนอยางมาก ดังนัน้ การจัดตัง้
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึง่ มีระบบบำบัดน้ำเสีย
สวนกลางจะชวยแกไขปญหานี้ ไปไดมาก
กอนจะตัดสินใจเชาที่คิดระยะยาว ควรจะ
ตองตรวจสอบพืน้ ทีอ่ ยางละเอียดในประเด็นตางๆ
เปนตนวา เปนพื้นที่น้ำทวมถึงหรือไม ดินออน
ตองมีคาใชจายจำนวนมากในการตอกเสาเข็ม
หรือไม เปนหลุมฝงศพเกาหรือไม มิฉะนั้น จะตอง
เสียคาใชจายจำนวนมากในการเคล�อนยายที่
ฝงศพ ฯลฯ สำหรับทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรมทีก่ อ ตัง้
นานแลว แตยงั ขายทีด่ นิ ไมหมด ระยะเวลาเหลืออยู
ของสิทธิการใชที่ดิน ภายในนิคมอุตสาหกรรม
แหงนั้นจะลดลงเร�อยๆ ต่ำกวานิคมอุตสาหกรรม
ที่กอตั้งใหมเพิ่งทำสัญญาใชที่ดินจากรัฐบาล
อยางไรก็ตาม กรณีลงทุนในเวียดนามจะ
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นอกจากนี้ ควรระมัดระวังปญหาพนักงานขายเก็บเงินสดจาก
ลูกคาแลวหนีหายไป ซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้ง ดังนั้น ควรกำหนดใหผูซื้อ
โอนเงินผานธนาคารมาใหบริษัท จากนั้นก็ใหผูซื้อโทรสารใบรับฝากมา
เปนหลักฐาน

ควรตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

วารสารสงเสริมการลงทุน

แตหากเปนสินคาไมเปนที่รูจัก หากตองการเปดตลาด อาจ
จำเปนตองขายเงินเช�อแมจะมีความเสี่ยงจากไมไดรับชำระเงินคา
สินคาสูงมาก อนึ่ง แมการจำหน�ายสินคาราคาแพงแกผูซื้อโดยตรง
เชน รถจักรยานยนต ฯลฯ ในเวียดนามจะขายในรูปเงินสดแทบ
ทั้งหมด ผูซื้อตองนำเงินไปซื้อ เน�องจากระบบการขายสินคาแบบ
ผอนสงในเวียดนามยังไมไดรับการพัฒนาใหกาวหนาเหมือนกับใน
ประเทศไทย
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แตกตางจากไทย โดยทีด่ นิ เปนของรัฐ ไมสามารถ
ซือ้ ทีด่ นิ ได โดยสามารถถือกรรมสิทธิใ์ นการใชทด่ี นิ
ระยะยาวเทานั้น เชน 20 - 30 ป ในเวียดนาม
ซึ่งความจริงแลวกรณีตั้งใกลกรุงฮานอยหรือ
นครโฮจิมินห มีคาใชจายแพงพอๆ กับราคาซื้อ
ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย คือ
90 - 100 เหรียญสหรัฐฯ/ตารางเมตร หรือ
ประมาณ 4.5 ลานบาท/ไร ยิ่งไปกวานั้น การนำ
สัญญาถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินระยะยาวไปค้ำประกัน
สินเช�อทำไดยากลำบากมาก

ตองใส ใจดานสิ่งแวดลอม
มีโทษสถานหนัก

ประการที่เจ็ด ตองใสใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมายสิง่ แวดลอม เน�องจากในระยะหลังทางการ
เขมงวดมาก ขณะเดียวกันกฎระเบียบในบางดาน
โดยเฉพาะดานมาตรฐานน้ำเสีย ไดกำหนดเขมงวด
กวาของญีป่ นุ หรือไทยเสียอีก โดยเฉพาะหากฝาฝน
โดยเจตนา อาจจะถูกลงโทษอยางรุนแรง ไมได
ลงโทษแบบเล็กนอยเหมือนกับประเทศไทย
ตัวอยางหนึง่ คือ บริษทั Vedan Viet Nam
ซึง่ เปนโครงการลงทุนผลิตผงชูรสของไตหวัน ได
ถูกจับกุมในป 2551 ในขอหาลักลอบปลอยน้ำเสีย
ออกนอกโรงงานที่ทางตอนใตของจังหวัดดองไน
ทำสัตวน้ำในแมน้ำ คือ ปลาและกุง ลมตาย
จำนวนมาก โดยลักลอบปลอยน้ำเสียผานทอ
ระบายน้ำเสียทีก่ อ สรางขึน้ อยางลับๆ มายาวนาน
ตั้งแตป 2537 เปนตนมา
นายเหวียนเติน๋ ยวุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม
จึงไดออกคำสัง่ เม�อเดือนพฤศจิกายน 2551 กำหนด
ใหบริษัทแหงนี้ปฏิบัติตามขอกำหนดของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางเครงครัด
มิฉะนัน้ จะตองสัง่ ใหปด ดำเนินการทัง้ หมดเปนการ
ถาวร โดยใบอนุญาตของบริษทั ไดถกู ระงับเปนการ

ชั่วคราว ถูกเปรียบเทียบปรับ 267,500 ลานดอง หรือประมาณ
600,000 บาท และถูกสั่งใหจายเงิน 127,000 ลานดอง หรือ 250
ลานบาท เปนคาธรรมเนียมปองกันสภาพแวดลอม นอกจากนี้ บริษัท
Vedan Viet Nam ยังตองจายเงินชดเชยแกเกษตรกรที่ไดรบั ผลกระทบ
โดยสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนหน�วยงาน
ราชการทำหนาที่เปนตัวแทนเกษตร ตองการใหบริษัทจายชดเชยแก
เกษตรกรประมาณ 95 ลานบาท

ตองศึกษาเชิงลึก

ประการที่แปด ตองศึกษาเชิงลึก โดยตองระมัดระวังในการใช
ตัวเลขทางเศรษฐกิจของหน�วยราชการเวียดนาม ไมเช�อถือมากจนเกินไป
เน�องจากเปนประเทศสังคมนิยม รัฐบาลจะเนนเสนอตัวเลขทางเศรษฐกิจ
ไปในทางที่ดี ควรตองศึกษาตัวเลขจากหน�วยงานอ�นๆ มาเปรียบเทียบ
กับตัวเลขทางการ เชน IMF ธนาคารโลก บริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ
สำหรับในดานการตลาด ตองศึกษาใหเขาใจถองแท เพราะรสนิยม
ของคนเวียดนามแตกตางจากไทย เชน แหนมจากไทยไมประสบผลสำเร็จ
ทางการตลาดในเวียดนาม เน�องจากรสชาติเปรีย้ วเกินไป ขณะทีแ่ หนม
ในเวียดนามจะมีรสชาติคอนขางหวาน
อนึง่ การทีป่ ลากระปองตราสามแมครัวของไทยประสบความสำเร็จ
อยางมากในเวียดนาม เน�องจากเขาใจถึงรสนิยมบริโภคของชาวเวียดนาม
ซึ่งนิยมบริโภคในรูป "ขนมปงยัดไสปลากระปอง" ไมไดรับประทาน
กับขาวเหมือนกับในไทย โดยเม�อรับประทานกับขนมปงแลว มีรสชาติ
อรอยที่สุด
จากการที่เวียดนามนิยมสินคาไทยคอนขางมากวาเปนสินคามี
คุณภาพ หากจะผลิตในไทยแลว ควรทำบรรจุภณ
ั ฑจากไทยแลวสงมา
ขายเปนสินคาสำเร็จรูปในเวียดนาม จะเหมาะสมกวาที่จะผลิตไทย
แลวสงเปนหอขนาดใหญมาแบงบรรจุในเวียดนาม เน�องจากคนเวียดนาม
จะเห็นวามีคุณภาพต่ำกวา เวนแตจะผลิตสินคาในเวียดนามถึงจะทำ
บรรจุภัณฑ ในเวียดนาม

ตองเขาถึงทัศนคติและอุปนิสัยของคนเวียดนาม

ประการทีเ่ กา ตองดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงทัศนคติและอุปนิสยั
ของคนเวียดนาม ซึ่งหากศึกษาประวัติศาสตรเวียดนามแลว จะพบวา

ตามลัทธิขงจือ้ เรียนอะไรเรียนจริง ขยัน คาขายเกง
และคิดเลขเร็ว แตมจี ดุ ออนสำคัญ คือ ขาดหัวใจ
ของการบริการ ดังนั้น หากจะลงทุนหรือทำธุรกิจ
ในเวียดนามในกิจการที่จำเปนตองใหบริการ เชน
โรงแรม ภัตตาคาร ฯลฯ จะตองพยายามทุมเท
ฝกฝนบุคลากรทางดานบริการใหมากเปนพิเศษ

คนไทยตองดำรงตำแหนงสำคัญ
ทั้งหมดในชวงแรก

กรณีของบริษัทไทยแลว การบริหารจัดการมักอลุมอลวย
คอนขางมาก แมสรางสัมพันธคอ นขางดีกบั พนักงาน ไมเกิดขอพิพาท
แรงงานอยางรายแรงเหมือนกับกรณีบริษทั เกาหลีใต ซึง่ คนเวียดนาม
ไมชอบทำงานดวย แตก็มีขอเสีย คือ พนักงานไมทำงานอยางเต็มที่
ดังนัน้ อาจจะตองพยายามเดินสายกลางเหมือนกับบริษทั ญีป่ นุ กำหนด
การบริหารจัดการเขมงวดเปนระบบมากขึ้น
อนึง่ ชาวเวียดนามนัน้ มีบคุ ลิกลักษณะเปนคนสนใจศึกษาหาความรู
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เวียดนามสามารถรบชนะจีน รบชนะฝรัง่ เศส และรบชนะสหรัฐฯ ยอมมี
ความภาคภูมิใจในความเปนชาวเวียดนาม ไมยอมให ใครมาดูถูก
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนตางชาติ ดังนั้น หากจะสนทนากับคนเวียดนาม
จะตองหลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณรัฐบาลหรือพรรคคอมมิวนิสต
เวียดนาม

สุดทายนี้ นักธุรกิจไทยใหขอ คิดวาการดำเนิน
ธุรกิจในเวียดนามนั้น ความจริงแลวไมยากอยาง
ที่คิด อาจจะมีปญหาบางในชวง 2 – 3 ป ตอง
ทำใจวาจะตองขาดทุน แตเม�อผานพนชวงเวลานัน้
ไปแลว ประกอบกับสะสมความรูค วามเขาใจอยาง
ถองแท การทำธุรกิจจะงายขึ้นมาก

วารสารสงเสริมการลงทุน

ประการทีส่ บิ ควรนำคนไทยมาดำรงตำแหน�ง
สำคัญทัง้ หมดภายในบริษทั ในชวงเริม่ ตน แมตน ทุน
การดำเนินธุรกิจสูง มิฉะนัน้ อาจเกิดปญหาภายใน
บริษัทขึ้นได จนเม�อเกิดความมั่นใจแลวจึงคอยๆ
แตงตั้งคนเวียดนามที่ไว ใจมาดำรงตำแหน�ง
แทน นอกจากนี้ โรงงานควรจะตองมีระบบรักษา
ความปลอดภัยเปนอยางดี เพ�อปองกันปญหา
ลักขโมยสินคาหรือวัตถุดบิ ภายในโรงงาน โดย
เฉพาะกรณีเปนสินคาหรือวัตถุดิบที่ซื้องายขาย
คลองในตลาด

โอกาสธุรกิจไทยในตางประเทศ
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

วิเคราะห
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หลักเกณฑสงเสริมการลงทุนเวียดนาม
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เวียดนามมีการปรับปรุงสิทธิและประโยชนดานสงเสริมการลงทุนหลายครั้ง โดยครั้งลาสุด คือ การปรับปรุง
ครัง้ ใหญกฎหมายภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล (CIT Law) และพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 124/2008/ND-CP ซึง่ ลดสิทธิและ
ประโยชนลงอยางมาก ซึ่งปจจุบันภาคธุรกิจไดเรียกรองใหปรับปรุงแกไข พรฎ ฉบับนี้ ในหลายประเด็น

สงเสริมการลงทุนในกิจการเปาหมาย

ในระยะทีผ่ า นมารัฐบาลเวียดนามไดกำหนดอุตสาหกรรมเปาหมาย
ในการชักจูงการลงทุนจากตางประเทศในหลายกิจการ กลาวคือ
• การแปรรูปสินคาเกษตรและสัตวน้ำ
• อุตสาหกรรมสนับสนุน
• อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง
• ธุรกิจบริการมูลคาเพิ่มสูง
• การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรมนุษย และการจัดการ
สิ่งแวดลอม

• การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุม คาทางเศรษฐกิจ
และมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
• ธุรกิจสุขภาพและยารักษาโรค
• การลงทุนในโครงสรางพืน้ ฐาน เชน สนามบิน ทาเรือ โรงไฟฟา
โรงพยาบาล ถนน ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน ฯลฯ
• กิจการที่ตั้งในเขตในพื้นที่ซึ่งมีความยากลำบากทางเศรษฐกิจ
และสังคม

เวียดนามมีการปรับปรุงสิทธิและประโยชนดา นสงเสริมการลงทุน
หลายครัง้ โดยครัง้ ลาสุด คือ การปรับปรุงครัง้ ใหญตามพระราชกฤษฎีกา
หมายเลข 124/2008/ND-CP ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 มีผลใชบงั คับ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ซึ่งมีหลายประเด็นน�าสนใจ
ประการแรก ธุรกิจดานการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม
การกีฬา และสิง่ แวดลอม ตามบัญชีรายการที่ไดรบั ความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรี อยูใ นขายยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล 4 ป และลดหยอน
กึง่ หนึง่ 9 ป นับจากเริม่ มีกำไร แตไมเกินปท่ี 4 ภายหลังเปดดำเนินการ
และเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 10 ตลอดไป หากตั้งใน
เขตที่มีความยากในการดำเนินการทางเศรษฐกิจและสังคมเปนอยาง
มากตามที่กำหนดในทายประกาศ หรือตั้งกิจการในเขตเศรษฐกิจ หรือ
เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงที่ไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
อยูในขายยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 4 ป และลดหยอนกึ่งหนึ่ง
5 ปี นับจากเริ่มมีกำไร แตไมเกินปที่ 4 ภายหลังเปดดำเนินการและ
เสียภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลในอัตรารอยละ 10 ตลอดไป หากตัง้ ในพืน้ ทีอ่ น� ๆ
ประการที่สอง ธุรกิจสหกรณบริการดานการเกษตร กองทุน

ประการทีส่ าม กรณีบริษทั กอตัง้ ใหมในธุรกิจ
เทคโนโลยีสูง กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการ
ซอฟตแวร กิจการโครงสรางพื้นฐานที่กำหนด
โดยนายกรัฐมนตรี อยูในขายยกเวนภาษีเงินได
นิตบิ คุ คล 4 ป และลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
9 ป นับจากเริ่มมีกำไร แตไมเกินปที่ 4 ภายหลัง
เปดดำเนินการ และเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
อัตรารอยละ 10 เปนเวลา 15 ป นับตัง้ แตเริม่ มีกำไร
ทัง้ นี้ กรณีเปนธุรกิจเทคโนโลยีสงู กิจการวิจยั และ
พัฒนา ที่เปนโครงการขนาดใหญ อาจจะขยาย
เวลาเสียภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลรอยละ 10 ไดเปนเวลา
ไมเกิน 30 ป โดยจะตองเสนอโดยกระทรวงการคลัง
และไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี
โครงการจะจัดเปนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสงู
ซึง่ อยูในขายไดรบั สิทธิและประโยชนสงู สุดดังกลาว
ขางตน จะมีเง�อนไขตองเปนไปตามกฎหมาย
เทคโนโลยีสูง (Law on High Technology)
เปนตนวา เปนการผลิตผลิตภัณฑ ในบัญชีรายการ
เทคโนโลยีสงู ใชจา ยในดานวิจยั และพัฒนาอยางต่ำ
รอยละ 1 ของรายได ในชวง 3 ปแรก และ
มากกวารอยละ 1 ตั้งแตปที่ 4 เปนตนไป ฯลฯ
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สงเสริมพิเศษการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม กีฬา
และสิ่งแวดลอม

เนนสนับสนุนธุรกิจไฮเทค
และโครงสรางพื้นฐาน

วารสารสงเสริมการลงทุน

จากการที่เวียดนามใหความสนใจการลงทุนจากตางประเทศ
ในดานกิจการใชแรงงานเขมขนนอยลง ดังนั้น กิจการใดที่ลงทุนนอย
และใชแรงงานเปนจำนวนมาก เชน กิจการเสือ้ ผาสำเร็จรูป ฯลฯ จะถูก
เพงเล็งเปนพิเศษ ทำใหยากที่จะไดรับการอนุญาตดำเนินธุรกิจ
ในระยะหลัง หลายบริษัทพยายามหลีกเลี่ยงปญหานี้ โดยจะเสนอ
โครงการทีจ่ ะจางงานจำนวนมาก โดยเสนอโครงการขนาดเล็กจางงาน
ต่ำกวา 500 คน กอน แลวมาเสนอขอขยายกิจการในภายหลัง

ใหสินเช�อแกประชาชนอยูในขายเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ตลอดไป
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สำหรับกรณีของโนเกีย ไดรับการสงเสริม
ในฐานะกิจการเทคโนโลยีสูง โดยกำหนดเง�อนไข
โรงงานตองมีสายการผลิตทีท่ นั สมัยเม�อเปรียบเทียบ
กับโรงงานระดับแนวหนาอ�นๆ ของโลก โนเกีย
ตองเพิม่ สัดสวนการใชชน้ิ สวนภายในประเทศเปน
อยางต่ำรอยละ 30 - 50 ของชิน้ สวนทัง้ หมด ภายใน
เวลา 3 - 4 ป กำหนดวาสัดสวนรอยละ 5 ของ
พนักงานทีจ่ บการศึกษาปริญญา และตองมีสว น
เกีย่ วของโดยตรงกับกิจกรรมวิจยั และพัฒนาของบริษทั

วารสารสงเสริมการลงทุน
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สำหรับซัมซุงไดรบั การสงเสริมในฐานะกิจการ
เทคโนโลยีสงู เน�องจากไดเสนอจะตัง้ ศูนยวจิ ยั และ
พัฒนาขึ้นที่กรุงฮานอย แตนับถึงปลายป 2555
ยังจัดตั้งไมได เน�องจากคณะกรรมการประชาชน
ของกรุงฮานอยไดเสนอใหเลือกที่ตั้ง 3 แหงที่เขต
ดองอันหของกรุงฮานอย แตซมั ซุงปฏิเสธขอเสนอ
เน�องจากพิจารณาเห็นวาสถานที่ตั้งหางไกลจาก
ศูนยกลางของเมือง คาเชาระยะยาวแพงมาก คือ
ประมาณ 70 ลานบาท/ไร และยังเปนพื้นที่นา
ทำใหตอ งเสียคาใชจา ยจำนวนมากในการปรับปรุง
ที่ดิน โดยหากไมสามารถกอสรางไดทันตาม
กำหนด อาจทำใหบริษัทสูญเสียสถานภาพกิจการ
เทคโนโลยีสูง ตองคืนภาษีอากรที่ไดรับยกเวนไป
แลวคืนแกรัฐบาล

ธุรกิจทั่วไปจะใหสงเสริมตอเม�อ
ตั้งในเขตพิเศษ

ประการที่สี่ ธุรกิจทั่วไป จะอยูในขายไดรับ
สิทธิและประโยชนดานภาษีอากร ดังนี้
กรณีบริษทั กอตัง้ ใหมตง้ั กิจการในพืน้ ทีซ่ ง่ึ
มีความยากในการดำเนินการทางเศรษฐกิจ
และสังคมเปนอยางมากตามที่กำหนดในทาย
ประกาศหรือตัง้ กิจการในเขตเศรษฐกิจ หรือเขต
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงที่ ไดรับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรี อยูในขายยกเวนภาษีเงินได
นิตบิ คุ คล 4 ป และลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล

9 ป นับจากเริม่ มีกำไร แตไมเกินปท่ี 4 ภายหลังเปดดำเนินการ และเสีย
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลในอัตรารอยละ 10 เปนเวลา 15 ป นับตัง้ แตเริม่ มีกำไร
กรณีกิจการกอตั้งใหมซึ่งตั้งกิจการในพื้นที่ซึ่งยากลำบากทาง
เศรษฐกิจและสังคม อยูในขายยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล 2 ป และ
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 4 ป นับจากมีกำไร แตไมเกินปที่ 4
ภายหลังเปดดำเนินการ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20
เปนเวลา 10 ป นับตั้งแตมีกำไร
นอกจากยกเวนและลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลแลว เวียดนาม
ยังยกเวนอากรขาเขาเคร�องจักรและอุปกรณของกิจการที่ไดรบั การสงเสริม
กรณีไมสามารถผลิตได ในประเทศ คลายคลึงกับกรณีของประเทศไทย

ประเด็นที่แตกตางจากไทย

หลักเกณฑสงเสริมการลงทุนของเวียดนาม เม�อเปรียบเทียบกับ
ของไทยแลว มีหลายประเด็นที่มีความแตกตางกันคอนขางมาก
ประการแรก กรณีของเวียดนาม จะใหสทิ ธิและประโยชนสง เสริม
การลงทุนเฉพาะกรณีบริษทั กอตัง้ ใหมเทานัน้ ไมรวมถึงโครงการขยาย
กิจการ ยกเวนจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ�อผอนผันเปนกรณีพิเศษ
เปนรายๆ ไป ซึ่งนับวาแตกตางจากไทย จะใหสิทธิและประโยชนทั้ง
โครงการใหมและโครงการขยาย
ตัวอยางการใหสิทธิและประโยชนแกโครงการขยายกิจการเปน
กรณีพิเศษ คือ บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกสเวียดนาม ไดรับอนุมัติการ
สงเสริมในป 2551 ในโครงการลงทุน 670 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ�อ
ผลิตโทรศัพทมือถือ เคร�องคอมพิวเตอร โนตบุค ฯลฯ ที่จังหวัดบั๊กนิญ
(Bac Ninh) ชานกรุงฮานอย โดยไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล 4 ป
และลดหยอนกึ่งหนึ่ง (ลดจากอัตราพิเศษรอยละ 10 ครึ่งหนึ่ง เหลือ
เปน รอยละ 5) เปนเวลา 9 ป และเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
รอยละ 10 แทนที่จะเปนอัตราปกติรอยละ 25 เปนเวลา 15 ป
ตอมาในป 2553 บริษัทซัมซุงไดประกาศลงทุนเพิ่มเติมอีก 830
ลานเหรียญสหรัฐฯ รวมเปน 1,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ ตามหลักเกณฑ
ปกติกจิ การในสวนขยายจะไมไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลแตอยางใด
โดยซัมซุงย�นคำขาดเม�อเดือนกรกฎาคม 2555 วาหากยังไมไดรบั สิทธิและ

ประการที่สอง เวียดนามจะมีทั้งยกเวน ลดหยอน และเสียภาษี
เงินไดนติ บิ คุ คลในอัตราพิเศษ ซึง่ วิธกี ารคำนวณคอนขางสลับซับซอน
เน�องจากระยะเวลาจะซ้ำซอนกัน เปนตนวา กรณีบริษัทมีกำไรตั้งแต
เปดดำเนินการ กรณีเปนกิจการเทคโนโลยีสูง ซึ่งอยูในขายไดรับสิทธิ
และประโยชนตามขอ 2 คือ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 4 ป และ
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 9 ป และเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
อัตรารอยละ 10 เปนเวลา 15 ป หมายความวา ใน 4 ปแรก ไดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ในปที่ 5 - 13 จะเสียเพียงครึ่งหนึ่งของ
อัตราพิเศษรอยละ 10 คือ รอยละ 5 จากนั้นในปที่ 14 - 15 จะเสียใน
อัตรารอยละ 10 และนับตั้งแตป 16 เปนตนไป จะเสียในอัตราปกติ
คือ รอยละ 25

ประการที่สี่ หลักเกณฑการใหสิทธิและ
ประโยชนดา นสงเสริมการลงทุนของเวียดนามเปน
แบบคอนขางตายตัว มีไมกแ่ี บบ แตกตางจากกรณี
ของไทยที่มีการแยกยอยเปนหลายรูปแบบและ
รายละเอียดแตละประเภทกิจการ

สวนกรณีการสงเสริมการลงทุนของไทยมีเฉพาะการยกเวนและ
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลเทานั้น ไมมีการลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคล นอกจากนี้ กรณีการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลของไทย
โดยปกติแลวจะมีการจำกัดวงเงินสูงสุดทีจ่ ะยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ไมเกินเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน ยกเวนกรณีกำหนด
เปนกิจการที่ใหความสำคัญและเปนประโยชนตอ ประเทศเปนการพิเศษ
แตกรณีของเวียดนามไมมีขอจำกัดในเร�องนี้แตอยางใด

ประการที่หา กรณีของเวียดนามจะมีการ
เปลีย่ นแปลงหลักเกณฑสง เสริมฯ ครัง้ ใหญบอ ยครัง้
มาก ขณะที่กรณีของไทยหลักเกณฑสงเสริมฯ
โดยทัว่ ไปจะไมคอ ยเปลีย่ นแปลงบอยครัง้ นัก โดย
สวนใหญจะเปลีย่ นแปลงเปนหลักเกณฑยอ ยเฉพาะ
ประเภทกิจการเทานั้น
นอกจากนี้ เวียดนามยังมีการยกเวนเฉพาะกิจ
เปนการทัว่ ไปบอยครัง้ เปนตนวา สมัชชาแหงชาติ
ของเวียดนามไดมีมติเม�อวันที่ 6 สิงหาคม 2554
เห็นชอบกับมาตรการยกเวนและลดหยอนภาษีอากร
เพ�อกระตุน เศรษฐกิจ โดยปรับลดอัตราภาษีเงินได
นิตบิ คุ คลลงรอยละ 30 เปนการชัว่ คราวสำหรับป
2554 ซึ่งปจจุบันเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
ปกติรอ ยละ 25 ดังนัน้ จะลดลงเหลือในอัตรารอยละ
17.5 สำหรับกิจการที่ใชแรงงานเขมขน เชน
อุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปผลิตผลการเกษตร
สิ่งทอและเคร�องนุม หม รองเทา โครงสรางพืน้ ฐาน
บางประเภท และกิจการ SMEs แตไมครอบคลุม
ถึงกิจการบางประเภท เชน การจำหน�ายสลาก
กินแบง ธุรกิจเงินทุน ธนาคาร ประกันภัย การคา
อสังหาริมทรัพย หรือกรณีเปน SMEs ที่ถือหุน
ใหญมากกวารอยละ 50 โดยบริษทั ที่ไมใช SMEs

71
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ประการที่สาม กรณีเวียดนาม จะเริ่มคิด
ระยะเวลายกเวนและลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
นับจากมีกำไร แตไมเกินปที่ 4 ภายหลังเปด
ดำเนินการ ขณะที่กรณีของไทย จะเริ่มนับระยะ
เวลายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนับตั้งแตเริ่มมี
รายได ไมวาจะมีกำไรหรือไมก็ตาม

วารสารสงเสริมการลงทุน

ประโยชน จะไมลงทุน ภายหลังเจรจาตอรองยาวนานถึง 2 ป เม�อเดือน
ตุลาคม 2555 รัฐบาลเวียดนามไดอนุมัติให โครงการขยายกิจการของ
ซัมซุงไดรบั สิทธิและประโยชนเสียภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลในอัตรารอยละ 10
ดวย หากโครงการเปนไปตามหลักเกณฑและเง�อนไขทีก่ ำหนด โดย
โครงการใหมหา งจากโครงการเดิมทีต่ ง้ั อยูท จ่ี งั หวัดบัก๊ นิญ ภายหลัง
กอตั้งโครงการใหมแลว จะควบรวมเขากับโครงการเดิมโดยทันที
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หันมาสนใจคุณภาพมากกวาปริมาณ
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นาย Nguyen Noi รองผูอ ำนวยการสำนักงาน
การลงทุนตางประเทศ ซึ่งเปนหน�วยงานในสังกัด
ของกระทรวงวางแผนและการลงทุน (MPI)
ไดกลาววาในระยะที่ผานมาโครงการลงทุนจาก
ตางประเทศมีปญหาหลายดาน เชน ปญหา
สิง่ แวดลอม ปญหาการใชเทคโนโลยีลา หลัง ปญหา
การนัดหยุดงานประทวง ฯลฯ ดังนัน้ นายกรัฐมนตรี
ไดสั่งการให MPI ใหประเมินผลและเสนอ
แนะแนวทางยกระดับการลงทุน โดยกำหนดให
สงรายงานภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2555
MPI ไดจัดทำรางรายงานการประเมินและ
วิ ส ั ย ทั ศ น เ กี ่ ย วกั บ การลงทุ น โดยตรงจาก
ตางประเทศแลวเสร็จเม�อกลางป 2555 ได
เสนอวาเวียดนามควรใหความสนใจกับโครงสราง
และคุณภาพของการลงทุนโดยตรงจากตางระเทศ
โดยเนนสงเสริมกิจการที่ใชเทคโนโลยีสะอาดและ
ปลอยคารบอนต่ำ กิจการเทคโนโลยีสูง กิจการที่
พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยและทักษะของ
แรงงาน กิจการในอุตสาหกรรมสนับสนุนการ
เสริมสรางเครือขายระหวางโครงการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศกับบริษัททองถิ่น ฯลฯ

ภาคธุรกิจตองการใหปรับปรุง
พรฏ 124/2008

จากการสิทธิและประโยชนดานสงเสริมการ
ลงทุนลดต่ำลงมากภายหลังการประกาศใช พรฏ
124/2008 ภาคธุรกิจไดขอใหรฐั บาลปรับปรุงอัตรา
ภาษีอากรและการสงเสริมการลงทุนในประเด็น
ตางๆ เปนตนวา
1. ขอใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
รอยละ 25 เหลือรอยละ 20 เพ�อกระตุน การลงทุน
ซึง่ เม�อตนเดือนธันวาคม 2555 นาย Vu Van Ninh
รองนายกรัฐมนตรี ไดประกาศในการประชุม
Vietnam Business Forum (VBF) ที่กรุงฮานอย

วาจะพิจารณานำเสนอปรับปรุงกฎหมายดานภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตอสมัชชาแหงชาติในป 2556 โดยจะปรับลดอัตราภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ลง ทัง้ นี้ ลาสุดกระทรวงการคลังเวียดนามมีแนวโนมจะเสนอปรับลดลง
เหลือรอยละ 23
2. ขอใหกจิ การทีต่ ง้ั ในเขตอุตสาหกรรม เขตสงออก เขตอุตสาหกรรม
ไฮเทค ฯลฯ ไดรับสิทธิและประโยชนดานภาษีอากรเปนการทั่วไป
เน�องจากปจจุบันจะยกเวนเฉพาะกรณีเปนเขตที่ไดรับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีเทานั้น
3. ขอใหการขยายกิจการไดรับสิทธิและประโยชนดานภาษีอากร
เปนการทัว่ ไปเชนเดียวกับการลงทุนใหม ไมใชหลักเกณฑปจ จุบนั ทีต่ อ ง
ขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณะรัฐมนตรีเปนกรณีๆ ไป ซึ่งกระทรวง
การคลังของเวียดนามไดแถลงเม�อกลางเดือนธันวาคม 2555 วาเห็นชอบ
กับขอเสนอนี้ โดยจะเสนอตอสมัชชาแหงชาติเกีย่ วกับปรับปรุงกฎหมาย
ใหสิทธิและประโยชนครอบคลุมกรณีขยายกิจการ
4. ขอใหขยายขอบขายกิจการเทคโนโลยีสงู ทีอ่ ยูในขายไดรบั สิทธิ
และประโยชนดานภาษีอากร เน�องจากปจจุบันยังไมครอบคลุมถึง
อุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนต ฯลฯ ซึง่ ภาคธุรกิจเห็นวา
นับเปนกิจการเทคโนโลยีสูง เน�องจากจะตองใชเทคโนโลยีและทักษะ
จำนวนมาก

ภาวะการสงเสริมการลงทุน
ศูนยบริการลงทุน

เดือนธันวาคม 2555

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร
บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

ขนมขบเคี้ยว 2,220 ตัน

1.11

209.00

42

จ.ระยอง
(เขต 2)

2

MR. PASQUALE FERRARO
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4,450 ตัน

1.11

183.00

30

จ.ระยอง
(เขต 2)

3

นายจิตชัย นิมิตรปญญา
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากหองเย็น
ความจุ 25,000 ตันสินคา

1.19

200.00

29

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

4

เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

อาหารกึ่งสำเร็จรูปอบแหง
800 ตัน

1.11

321.80

120

จ.ราชบุรี
(เขต 2)

5

พีดีเอส ไฮโดร ฟารม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ปลูกพืชระบบ HYDROPONICS
600 ตัน

1.2

39.70

65

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

6

บี เทค อินดัสตรี จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

น้ำยางขน 29,800 ตัน

1.16

45.30

50

จ.สงขลา
(เขต 3)

7

โซนิส สตารซ เทคโนโลยี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

กาซชีวภาพ
3,950,000 ลูกบาศกเมตร

1.18

56.50

8

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

8

ซูกาเวีย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สารใหความหวานสกัดจาก
หญาหวาน เชน สตีวโิ อไซด 15 ตัน

1.11

59.00

99

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

9

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ยางแทง 48,000 ตัน

1.16

13.20

265

จ.นครศรีธรรมราช

10

โออิชิเทรดดิ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำ พืช ผัก ผลไม บรรจุขวด
108,000,000 ลิตร
น้ำ พืช ผัก ผลไม บรรจุกลอง
150,000,000 ลิตร

1.11

775.80

330

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

11

ที. เอ. ซี. คอนซูเมอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อาหารจากเนื้อสัตว
เชน ลูกชิ้น 2,250 ตัน

1.11

6.85

136

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 3)

(เขต 2)
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MR. PASQUALE FERRARO
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)
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บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

12

เอส.เค.บี.ปาลม ออยส จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

น้ำมันปาลมดิบ 9,000 ตัน

1.12

11.00

10

จ.ยะลา
(เขต 3)

13

ถานอัดแทงลำพูน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ถานอัดแทง 7,500 ตัน

1.17

9.80

60

จ.ลำพูน
(เขต 3)

14

สุขสมบูรณ น้ำมันปาลม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ 75,600 ตัน
และเมล็ดในปาลม 10,584 ตัน

1.12

231.09

53

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

15

โชคสมุทรมารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

รับฝากหองเย็น 15,000 ตัน
สินคา

1.19

100.00

25

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

16

ไทย ฟูดส โพลทรียฟารม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ลูกไก 140,400,000 ตัว

1.5

1,400.00

976

จ.กาญจนบุรี
(เขต 2)

หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน
1

กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด กระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส
(หุนไทยทั้งสิ้น)
7,200,000 แผน

2.5

387.00

55

จ.สระบุรี
(เขต 2)

2

นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิน้ สวนเหล็กหลอและชิน้ สวนเหล็ก
กลึงแตง (MACHINING)
ที่หลอขึ้นรูปเอง 30,000 ตัน

2.15
และ
4.3

750.00

80

จ.สระบุรี
(เขต 2)

3

MR. R.A.M. VISSER และ
MR. M. BLOMMAERT
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑเซรามิกส
355,000 ชิ้น

2.5

18.30

25

จ.ลำปาง
(เขต 3)

4

มิชินะ มัตสึบิชิ
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เหล็กแผนรีดเย็น
(COLD - ROLLED STEEL
SHEET/STRIP) 23,000 ตัน

2.13

200.00

60

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

5

ซูมเิ คอิ เทคโน (ประเทศไทย) จำกัด ALUMINIUM TUBE, SHAPE
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
AND BAR 32,400 ตัน

2.17

281.70

64

จ.พระนครศรีอยุธยา
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

(เขต 2)

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
1

เวิรลด ควอลิตี้ จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

วิกผม 30,000 ชิ้น
และเสนผมเทียม 7,650 กิโลกรัม

3.14

253.70

175

จ.สระบุรี
(เขต 2)

2

เอ็มเอเอกซ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ที่เย็บกระดาษ (STAPLER)
4,300,000 ชิ้น

3.11

426.40

217

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

3

ไทยฮอสพิทอส โปรดักส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑทางการแพทย
ชนิดใชครั้งเดียวทิ้ง เชน
เสื้อคลุมผาตัด 23,085,000 ชิ้น

3.9

32.00

173

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

4

โลตัส เดนทัล จำกัด
(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด เยอรมนี)

ฟนปลอม 45,000 ชิ้น

3.9

25.50

13

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

5

เบนซมารค อิเลคทรอนิคส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)

อุปกรณทางการแพทย
7,042,500 ชิ้น

3.9

460.30

275

จ.พระนครศรีอยุธยา

6

เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด อังกฤษ)

ถุงยางอนามัย
662,256,000 ชิ้น

3.9

976.90

216

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

7

ซิมเจม จำกัด
(หุนรัสเซียทั้งสิ้น)

พลอยเทียม ไดแก CUBIC
ZIRCONIA และ SYNTHETIC
BERYL CRYSTALS
6,360 กิโลกรัม

3.7

14.00

20

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

8

เอ็มที เจที ไทยแลนด จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑทางการแพทย
ชนิดใชครั้งเดียวทิ้ง
1,200,000 ชิ้น

3.9

21.10

52

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

2.50

12

จ.สงขลา
(เขต 3)

(เขต 2)

อุปกรณเคร�องจักร เชน
JIG & FIXTURE, ชุดหัว
PROBE และตูควบคุม 300 ชุด

4.2

2

นิชิอิ ไฟน เพรส
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป เชน
REFLECTOR, TERMINAL
20 ตัน

4.3

12.00

6

3

ไดชิน จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนอะลูมิเนียมสำหรับ
ยานพาหนะ 4,000 ตัน

4.10

828.20

385

จ.ขอนแกน
(เขต 3)

4

อากาศยานไรนักบิน 20 ลำ
เอ วิ เอ แซทคอม จำกัด
(รวมทุนไทย - สวีเดน - เยอรมนี) ชิ้นสวนและอุปกรณสำหรับ
อากาศยานไรนักบิน 200 ชิ้น
อุปกรณสนับสนุนภาคพื้นดิน
10 ชุด
การซอมชิ้นสวนอากาศยาน
ไรนักบิน 200 ชิ้น

4.9

460.00

27

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

5

สยาม อาซาฮี
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนระบบสงกำลัง
เชน SHIFT FOLK และ SHIFT
REVERSE 3,180,000 ชิ้น

4.10

571.00

64

จ.ระยอง
(เขต 2)

6

ทาเคดะ อุตสาหกรรม
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
เชน CLUTCH PLATE,
CHANGE OVER GEAR,
TRANSMISSION ADJUST
PARTS และ WASHER
340,000,000 ชิ้น

4.10

583.00

121

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

75
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กิสโค จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)

1

วารสารสงเสริมการลงทุน

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เคร�องจักร และอุปกรณขนสง

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

7

โอเทค (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

อุปกรณขุดเจาะ (ROCK
DRILLING TOOL)
200,000 ชิ้น

4.2

296.00

47

จ.พระนครศรีอยุธยา

8

ไอชิน ทาคาโอกาฟาวนดริ
บางปะกง จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานพาหนะ ไดแก
DISC ROTER 519,000 ชิ้น
และ KNUCKLE 505,000 ชิ้น

4.10

242.10

18

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

9

MR. HIROO SHIMADA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว 300 ตัน

4.4

40.00

20

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

10

MR. HIDETAKA ISHIKAWA การเคลือบผิว 22 ตัน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

4.4

48.70

13

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

11

อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

4.9
และ
7.22*

190.00

541

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

76
วารสารสงเสริมการลงทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ซอมบำรุงอากาศยาน 80 ลำ
ซอมเคร�องยนตอากาศยาน
150 เคร�อง
ซอมชิ้นสวนและอุปกรณเคร�องใช
บนอากาศยาน 15,000 ชิ้น
การสอบเทียบมาตรฐาน
15,000 ชิ้น
ซอมบำรุงอากาศยาน 80 ลำ

จ.นครปฐม
(เขต 2)
จ.นครสวรรค
(เขต 2)
จ.ลพบุรี
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

ซอมบำรุงอากาศยาน 80 ลำ
ซอมบำรุงอากาศยาน 20 ลำ
การซอมเทียบมาตรฐาน
15,000 ชิ้น *
12

MR. KAZUYA MATSUMURA ชิ้นสวนโลหะ เชน LATERAL
PLATE,
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
FEEDING PAPER TRAY
และ FRAME 2,400 ตัน

13

อารพีเอส เทคโนโลยีส จำกัด
(หุนมอริเชียสทั้งสิ้น)

14

บางกอกคอยลเซ็นเตอร จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

(เขต 2)

4.3

40.00

43

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

ยางผสม 650 ตัน
ชิ้นสวนยางสำหรับยานพาหนะ
650 ตัน

1.16
และ
4.10

185.90

300

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป เชน
ชิ้นสวนประตู หลังคาสำหรับ
ยานยนต 40,000 ตัน

4.3

250.50

11

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

15

เรดิคอน ทรานสมิชชั่น ซิสเต็มส ชิ้นสวนโลหะ เชน HELICAL
GEARS และ PRIMARY
(ประเทศไทย) จำกัด
GEAR KIT 47,650 ชิ้น
(หุนมอริเชียสทั้งสิ้น)

4.3

67.60

15

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

16

ช. ทวี ดอลลาเชียน จำกัด
(รวมทุนไทย - เยอรมนี)

อุปกรณสำหรับลำเลียงสินคา
เชน CONTAINER DOLLY
1,600 ชุด

4.2

33.00

30

จ.ขอนแกน
(เขต 3)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

เรือไฟเบอรกลาส
เชน CATAMARAN 10 ลำ

4.6

10.00

47

จ.กระบี่
(เขต 3)

18

MR. YOUNG IL KIM
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

แมพิมพ (MOULD)
และการซอมแซมแมพิมพ
(REPAIR MOULD) 80 ชุด

4.2

20.00

8

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

19

เชอวาล เทคโนโลยี่ จำกัด
(รวมทุนสิงคโปร - สหรัฐฯ)

ตูโลหะสำหรับใชบรรจุ
อุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม 4,500 ตัน

4.3

135.00

150

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

20

MR. YOSHIHISA MIYAKAWA ผลิตภัณฑโลหะ เชน SUCTION
MUFFLER และ WASTEGATE
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
ACTUATOR 1,030 ตัน

4.3

64.00

53

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

21

นายธนิต สงวนนภาพร
และนายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เคร�องจักร 50 เคร�อง
ซอมแซมเคร�องจักร 150 เคร�อง
ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป 500 ตัน

4.2,
4.17
และ
4.3

17.00

19

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

22

แปซิฟค อินดัสตรียส
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

วาลวยางสำหรับยานพาหนะ
เชน TUBELESS TIRE VALVE
24,000,000 ชิ้น

4.10

134.00

16

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

23

อิมาเซน แมนูแฟคเจอริ่ง
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

อุปกรณปรับเบาะรถยนต
และชิ้นสวนสำหรับอุปกรณ
ปรับเบาะรถยนต 3,520,540 ชุด

4.10

420.20

770

จ.พระนครศรีอยุธยา

24

ดีโอนีส ฮอฟแมน
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - เยอรมนี)

วัสดุถวงลอ 625 ตัน

4.10

27.80

55

จ.พระนครศรีอยุธยา

25

อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

แมพิมพปมโลหะและการซอมแซม
แมพิมพ 400 ชุด
ชิ้นสวนแมพิมพ 200 ชิ้น
อุปกรณจับยึดและการซอมแซม
อุปกรณจับยึด 22 ชุด
ชิ้นสวนอุปกรณจับยึด 300 ชิ้น

4.2

209.30

74

จ.พระนครศรีอยุธยา

26

ไทยซูมิล็อคซ จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน - ไตหวัน)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
23,010 ตัน

4.3

138.80

41

จ.พระนครศรีอยุธยา

27

ฮอนดา ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนพลาสติก
สำหรับยานพาหนะ 444,000 ชิ้น

4.10

202.60

40

จ.พระนครศรีอยุธยา

28

โทโฮกุ ไพโอเนียร
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนแมพิมพ 30 ตัน
แมพิมพและการซอมแซม
แมพิมพที่ผลิตเอง 40 ชุด
เคร�องจักรและอุปกรณ 5 ชุด

4.2

60.00

14

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)
(เขต 2)
(เขต 2)

(เขต 2)
(เขต 2)
(เขต 2)

77
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กระบี่ มารีนคอนซัลแทนท จำกัด
(หุนอังกฤษทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

17

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

78

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

29 ฮอนดา ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

เสื้อสูบเคร�องยนต 220,000 ชุด
ชิ้นสวนสำหรับ CYLINDER
BLOCK 888,000 ชิ้น
ฝาสูบเคร�องยนต 220,000 ชุด

4.10

30 โทโอกุ ไพโอเนียร
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนแมพิมพ 30 ตัน
แมพิมพและการซอมแซมแมพิมพ
ที่ผลิตเอง 40 ชุด
เคร�องจักรและอุปกรณ 5 ชุด

31 ซัมมิท โอโต
บอดี้อินดัสตรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
32 ซัมมิท โอโต
บอดี้อินดัสตรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

2,487.70

300

จ.พระนครศรีอยุธยา

4.2

60.00

14

จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอบประตูหนาตางสำหรับ
ยานพาหนะ 150,000 คันชุด

4.10

27.60

20

จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอบประตูหนาตางสำหรับ
ยานพาหนะ 150,000 คันชุด

4.10

27.60

20

จ.พระนครศรีอยุธยา

33 MR. AMOGH KUMAR SHARMA เชือกลวดเหล็กกลา 12,000 ตัน
(รวมทุนอินเดีย - ญี่ปุน)

4.3

600.00

71

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

34 ฮอนดา ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

4.10

259.30

34

จ.พระนครศรีอยุธยา

35 ซัมมิท โอโต บอดี้อินดัสตรี จำกัด หมอพักไอเสีย 270,000 ชุด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ทอไอเสีย 270,000 ชุด

4.10

37.00

25

จ.พระนครศรีอยุธยา

36 ซัมมิท โอโต บอดี้อินดัสตรี จำกัด ชิ้นสวนสำหรับยานพาหนะ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
5,830 ตัน
และขอบประตูรถยนต
80,000 คันชุด

4.10

60.00

25

จ.พระนครศรีอยุธยา

37 ฮอนดา ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

รถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล 120,000 คัน

4.28

4,439.30

2,504

จ.พระนครศรีอยุธยา

38 เอเชี่ยน พารทส
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
476,000 ชิ้น

4.10

433.00

285

จ.พระนครศรีอยุธยา

39 ซัมมิท โอโต บอดีอ้ นิ ดัสตรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ทอไอเสียสำหรับรถยนต
80,000 คันชุด

4.10

33.00

50

จ.พระนครศรีอยุธยา

40 จักรยานสยามอุตสาหกรรม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว 1,750 ตัน

4.4

57.70

95

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

41 ฮอนดา ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

รถยนต 210,000 คัน
ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
1,311,400 ชิ้น

4.10
และ
4.12

658.60

93

จ.พระนครศรีอยุธยา

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
ยานพาหนะ 444,000 ชิ้น

(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)
(เขต 2)

(เขต 2)
(เขต 2)
(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)
(เขต 2)

(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

42

เคฮิน เทอรมอลเทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนระบบปรับอากาศ
สำหรับยานพาหนะ เชน
CONDENSER 400,000 ชิ้น
HEATER CORE
1,000,000 ชิ้น
ทอโลหะ 1,000,000 ชิ้น
TANK OF EVAPORATOR
1,400,000 ชิ้น

4.10

184.00

520

จ.พระนครศรีอยุธยา

43

อิชิซากิ (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนสิงคโปร - ญี่ปุน)

การเคลือบผิว 2,400 ตัน

4.4

82.50

115

จ.พระนครศรีอยุธยา

44

ฮอนดา ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

เสื้อสูบเคร�องยนต
248,800 ชิ้น
และฝาสูบเคร�องยนต
248,000 ชิ้น

4.10

1,612.50

151

จ.พระนครศรีอยุธยา

45

เฟยตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะและพลาสติกขึ้นรูป
45,360,000 ชิ้น

4.3
และ
6.12

37.80

50

จ.พระนครศรีอยุธยา

46

คาวาซากิ มอเตอรเอ็นเตอรไพรส รถจักรยานยนต 4 จังหวะ ขนาด
(ประเทศไทย) จำกัด
ตั้งแต 500 ซีซี ขึ้นไป
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
36,000 คัน

4.11

1,250.00

222

จ.ระยอง
(เขต 2)

47

ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชุดเฟองเกียร 260,000 ชุด

4.10

6,291.00

117

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

48

ฮิตาชิ เพาเดอรเมทัลส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

DISC PAD 7,200,000 ชิ้น
และ BRAKE ASSEMBLY
240,000 ชิ้น

4.10

463.70

279

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

49

ซินจิน เอสเอ็ม (ไทยแลนด) จำกัด ชิ้นสวนโลหะ เชน SUPPORT
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)
UNIT และ BEARING
HOLDER 12,000 ตัน

4.3

392.50

68

จ.ระยอง
(เขต 2)

50

เอสอีดับบลิวเอส - คอมโพเนนท แมพิมพ (MOLD AND DIE)
(ประเทศไทย) จำกัด
36 ชุด ชิ้นสวนแมพิมพ ไดแก
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
CORE PIN และ INSERT และ
การซอมแซมแมพิมพที่ผลิตเอง
1,440 ชิ้น

4.2

233.20

46

จ.ระยอง
(เขต 2)

51

ชิบะ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

4.3

139.10

21

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

52

เอส อาร เอ็น ซาวด พรูฟ จำกัด ชิ้นสวนวัสดุดูดซับและปองกัน
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
เสียงในรถยนต 1,700,000 ชิ้น

4.10

225.00

58

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

(เขต 2)
(เขต 2)

(เขต 2)

วารสารสงเสริมการลงทุน

79
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ชิ้นสวนโลหะ เชน
EGR PARTS 130 ตัน

(เขต 2)

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

80

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

53

แอลปส ทูล (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นสวนเคร�องจักร
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
เชน SPINDLE, SLEEVE
HOLDER และ GUIDE BUSH
21,900 ชิ้น

4.2

231.00

40

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

54

เอช ไอ ที (บีเคเค) จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

แมพิมพ (MOLD) 24 ชุด
และการซอมแซมแมพิมพ
250 ชุด

4.2

43.40

11

จ.ระยอง
(เขต 2)

55

โคโย จอยท (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนสำหรับแกนพวงมาลัย
รถยนต 578,600 ชิ้น

4.10

144.00

34

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

56

ไทรอัมพ มอเตอรไซเคิลส
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนอังกฤษทั้งสิ้น)

รถจักรยานยนต 4 จังหวะ
ขนาดตั้งแต 248 ซีซี ขึ้นไป
50,000 คัน
เคร�องยนตสำหรับรถจักรยานยนต
50,000 เคร�อง
ชิ้นสวนสำหรับรถจักรยานยนต
2,000 ชิ้น

4.11

651.60

285

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

57

สยามมิชลิน จำกัด
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)

STEEL TYRE CORD
8,200 ตัน

4.3

830.60

39

จ.ระยอง
(เขต 2)

58

แม็กซิส อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

ยางยานพาหนะเรเดียล
เชน ยางรถยนต รถกระบะ
รถเอสยูวี 7,200,000 เสน

4.10

2,181.70

371

จ.ระยอง
(เขต 2)

59

แม็กซิส อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

ยางยานพาหนะ ไดแก
ยางรถบรรทุกเรเดียล
392,000 เสน

4.10

1,537.80

306

จ.ระยอง
(เขต 2)

60

สยามมิชลิน จำกัด
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)

ยางยานพาหนะเรเดียล เชน
ยางรถบรรทุก ยางรถยนต
530,000 เสน

4.10

2,700.80

250

จ.สระบุรี
(เขต 2)

61

แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

DISC BRAKE CALIPER
1,200,000 ชุด

4.10

2,032.60

153

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

62

เควายบี สเตียริ่ง
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ปมไฮดรอลิค
สำหรับเกียรอัตโนมัติ
864,000 ชุด

4.10

1,277.30

107

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

63

ไทยซัมมิท แหลมฉบัง
โอโตพารท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปสำหรับ
ยานพาหนะ 31,000 ตัน

4.10

1,200.00

435

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

64

เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชุดเพลาขับ 700,000 ชุด

4.10

2,605.30

160

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)
หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา
บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

เคร�องทำความรอน 9,000 เคร�อง

5.2

20.00

15

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

2

ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนสำหรับเคร�องปรับอากาศ
2,175,000 ชิ้น

5.3

84.50

32

จ.สระบุรี
(เขต 2)

3

มูราตะ อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

SENSOR 904,000 ชิ้น

5.5

296.20

54

จ.ลำพูน
(เขต 3)

4

โอพีที พรีซิชั่น จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนและ/หรืออุปกรณสำหรับ
โทรศัพทเคล�อนที่ 39,744,000 ชุด

5.5

31.30

313

จ.พระนครศรีอยุธยา

5

MR.DENIS NEMTSEV
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

5.9

10.00

32

จ.ภูเก็ต
(เขต 2)

6

ซัมวา อินดัสเตรียล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

PRINTED CIRCUIT BOARD
ASSEMBLY 14,016,000 ชิ้น

5.5

99.00

119

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7

วันเทค ซัพพลาย จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

POWER CORD ASSEMBLY
ผลิตชิ้นสวนและ/หรือ อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส หรือชิ้นสวน/หรือ
อุปกรณที่ ใชผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส 1,160,000 ชิ้น

5.3
และ
5.5

8.00

81

จ.ระยอง
(เขต 2)

8

MR. KYAW WANNA
(หุนพมาทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

1.10

2

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

9

ทรอปปคอลเทค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

3.00

29

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

10

MR. MAKOTO TANAKA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

PRINTED CIRCUIT BOARD
ASSEMBLY 1,100,000 ชิ้น

5.5

220.00

247

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

11

นิเด็ด ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

มอเตอรสำหรับเคร�องใชไฟฟา
3,600,000 ชิ้น

5.3

534.20

555

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

12

ฮานา เซมิคอนดักเตอร
(อยุธยา) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

INTEGRATED CIRCUIT (IC)
1,076,750,000 ชิ้น
และ INTEGRATED MODULE
18,250,000 ชิ้น

5.5

496.80

348

จ.พระนครศรีอยุธยา

13

เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
(ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
29,959,200 ชิ้น

5.5

11.50

40

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)

81
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ซัน เรย อินดัสทรีส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

1

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

82

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

14

โตชิบา แคเรียร (ประเทศไทย) จำกัด เคร�องปรับอากาศ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
930,000 เคร�อง

5.2

703.00

500

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

15

โตเกียว ริช อินดัสทรี่
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส
ในลักษณะ PROTOTYPE
DESIGN 200 ชุด

5.7

10.00

25

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

16

ไดโด อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนแมเหล็กสำหรับ
เคร�องใชไฟฟา 25,200,000 ชิ้น

5.3

770.00

120

จ.พระนครศรีอยุธยา

17

ฮิตาชิ เมทัลล (ประเทศไทย) จำกัด LOW TEMPERATURE
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
CO - FIRED CERAMIC
156,000,000 ชิ้น

5.5

181.00

55

จ.พระนครศรีอยุธยา

18

เอ็งเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

ชิน้ สวนโลหะสำหรับ
HARD DISK DRIVE
23,000,000 ชิ้น

5.5

121.20

370

จ.พระนครศรีอยุธยา

19

อัลดัม พรีซิชั่น จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

ชิน้ สวนโลหะสำหรับ
HARD DISK DRIVE
24,000,000 ชิ้น

5.5

234.00

215

จ.พระนครศรีอยุธยา

20

ไอเอ็ม อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - ฮองกง)

PRINTED CIRCUIT BOARD
ASSEMBLY และผลิตภัณฑ
จาก PCBA 150,000,000 ชิ้น

5.4
และ
5.5

204.20

367

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

21

เวสเทิรน ดิจิตอล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเคยแมนไอรแลนดทั้งสิ้น)

HARD DISK DRIVE
118,345,200 ชิ้น
HEAD STACK ASSEMBLY
181,260,390 ชิ้น
HEAD GIMBAL ASSEMBLY
550,156,700 ชิ้น
SLIDER 597,400,930 ชิ้น
UNDERCOATED WAFER
SUBSTRATE 81,950 ชิ้น
SLIDER IN BAR FORM
50,000,000 ชิ้น
CAVITY GIMBAL
ASSEMBLY 399,460 ชิ้น

5.5

10,740.20

22,622

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

22

เวสเทิรน ดิจิตอล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเคยแมนไอรแลนดทั้งสิ้น)

HARD DISK DRIVE
61,116,770 ชิ้น
HEAD STACK ASSEMBLY
80,226,870 ชิ้น
HEAD GIMBAL ASSEMBLY
213,211,260 ชิ้น

5.5

3,621.30

12,016

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

23

นายเอกคณิต จันทรสวาง
(รวมทุนไทย - จีน)

ซอฟตแวร

5.8

6.00

10

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

(เขต 2)
(เขต 2)
(เขต 2)
(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

ซีจีเมทิก จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

2.00

23

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

25

โมบิไซน ครีเอทีฟ จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

1.40

6

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

26

MR. MASANARI IWAMURA ซอฟตแวร
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

5.8

3.00

22

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

27

พรอมทนาว จำกัด
(รวมทุนไทย - อินเดีย)

ซอฟตแวร

5.8

8.90

69

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

28

MR. KEIICHI KATO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

2.34

6

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

29

ไอ - เนส เทคโนโลยี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

2.55

10

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

30

สยามคอมเพรสเซอร
อุตสาหกรรม จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส
และผลิตภัณฑตอเน�องจากการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส
70,000 เคร�อง

5.7

101.80

8

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

83

1

สยาม อีโค - คาเซ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑพลาสติกหรือเคลือบ
ดวยพลาสติก 72,000 ตัน

6.12

49.60

30

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

2

MR. YUTAKA MINOURA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 56 ตัน

6.12

12.00

24

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

3

แมททีเรียล สแตนดารด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑจากกระดาษ 511 ตัน

6.15

2.80

7

จ.พระนครศรีอยุธยา

4

แบ็กส แอนด โกลฟ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ถุงมือพลาสติก 2,500 ตัน

6.12

80.00

141

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

5

โตโยกซ เอเชีย (ไทยแลนด) จำกัด ผลิตทอพลาสติก 1,970 ตัน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

6.12

278.00

46

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

6

ซัมอิล โฟม (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

โฟมกันกระแทกสำหรับ
บรรจุภัณฑ 60,000 ตัน

6.12

40.00

30

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7

โคอิวะบอนด (ประเทศไทย) จำกัด ผาเคลือบพลาสติก
10,584,000 ตารางเมตร
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

6.12

25.00

29

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

8

เมลเท็กซ เอเชีย
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

6.2

202.00

13

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

(เขต 2)

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

หมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก

ผลิตภัณฑเคมีเพ�อ
การอุตสาหกรรม 1,200 ตัน

วารสารสงเสริมการลงทุน

24

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

เซาเทิรน ร็อคส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขวดพลาสติก PET
7,770 ตัน

6.12

107.40

18

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

10

อารค คอรปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 360 ตัน

6.12

46.00

62

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

11

ไทย อันเปา
ผลิตภัณฑกระดาษ จำกัด
(รวมทุนไทย - จีน)

ภาชนะกระดาษ เชน
ถวยกระดาษสำเร็จรูป 600 ตัน

6.15

26.00

34

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

12

คิมแพ็ค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

หลอดลามิเนต
147,200,000 หลอด

6.12

124.30

42

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

13

โพรเทคทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
(รวมทุนสิงคโปร - มาเลเซีย)

ถุงมือยางสังเคราะหและถุงมือ
ยางธรรมชาติ 75,000,000 ชิ้น

6.12
และ
1.16

55.00

50

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

14

MR. JARED ELLIOT
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

VINYL ACETATE ETHYLENE
EMULSION 50,000 ตัน

6.2

1,980.00

43

จ.ระยอง
(เขต 2)

84

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
7.21

18.00

20

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

7.1

198.30

22

จ.ภูเก็ต
(เขต 2)

409.00

42

ไมระบุที่ตั้ง

วารสารสงเสริมการลงทุน

9
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บริษัท / การรวมทุน

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร
180 ตัวยา

1

สเต็ปส เธอราพิวติคส จำกัด
(หุนอินเดียทั้งสิ้น)

2

น้ำประปาหรือน้ำเพ�ออุตสาหกรรม
ดับเบิ้ลยูโอจี เทคโนโลยีส
8,516,180 ลูกบาศกเมตร
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ - อินเดีย)

3

การบินกรุงเทพ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางอากาศ 120 ที่นั่ง

7.2

4

สยาม อาอิดะ จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

2.00

5

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

5

เจเอสอาร
เทรดดิ้งบางกอก จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

2.60

5

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

6

มิตาจิ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

12.00

4

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

7

พฤกษา เรียลเอสเตท
จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได
นอยหรือปานกลาง 494 หนวย

7.5

118.10

-

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

8

MR. RYOTA HIRUMA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

5.20

8

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

41.19

2

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

10

เซ็นทรัล เมทัลส
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

10.00

-

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

11

ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี
โอเปอเรชั่น (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนมอริเชียสทั้งสิ้น)

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

7.13

10.00

12

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

12

เคเนส เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการคาและการลงทุน
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

7.15

1.50

13

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

13

เชียงใหม ลานนาบิซิเนส
เซอรวิส จำกัด
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)

ธุรกิจรับจางบริหารระบบ
ธุรกิจระหวางประเทศ

7.16

15.00

100

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

14

นอรทคอนซัลติ้งกรุป
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

2.60

16

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

15

MR. KENGO MIZUNO
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

60.00

12

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

16

MR. JOHN BREAKELL
(หุนอังกฤษทั้งสิ้น)

พัฒนาทรัพยากรมนุษย

7.18.1

4.00

5

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

17

กรีน ไบ - โอ มหาสารคาม จำกัด ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
1.0 เมกะวัตต
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.1

90.00

5

จ.มหาสารคาม
(เขต 3)

18

ไทยซิตริก แอซิด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
0.6 เมกะวัตต

7.1

13.90

1

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

19

ทาสโก ชิปปง จำกัด
(รวมทุนไทย - ฝรั่งเศส)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

696.00

20

ไมระบุที่ตั้ง

20

นายนนธวัตน เหล็งประเสริฐ
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

8.40

14

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

21

โชวา รีเจียนนอลเซ็นเตอร
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

2.50

14

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

22

เหมราช อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.8.2

364.10

9

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

85
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สตาร เซกิ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

9
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บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

86

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

23

บุญบันดาลรุงเรือง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำเพ�ออุตสาหกรรม
36,500 ลูกบาศกเมตร
น้ำประปา
2,153,500 ลูกบาศกเมตร

7.1

122.50

9

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

24

เอ ซี เอส มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

165.00

28

ไมระบุที่ตั้ง

25

ไทยแอรเอเชีย จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ
(180 ที่นั่ง)

7.9

435.00

70

ไมระบุที่ตั้ง

26

สยาม โซลารเอ็นเนอรย่ี 1 จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
โครงการที่ 1
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
8.0 เมกะวัตต

7.1

630.00

8

จ.กาญจนบุรี
(เขต 2)

27

โครงการที่ 2

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
8.0 เมกะวัตต

7.1

715.50

8

จ.สุพรรณบุรี
(เขต 2)

28

โครงการที่ 3

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
8.0 เมกะวัตต

7.1

643.50

8

จ.สุพรรณบุรี
(เขต 2)

29

โครงการที่ 4

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
8.0 เมกะวัตต

7.1

719.00

8

จ.สุพรรณบุรี
(เขต 2)

30

โครงการที่ 5

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
8.0 เมกะวัตต

7.1

709.00

8

จ.สุพรรณบุรี
(เขต 2)

31

ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำประปา
10,512,000 ลูกบาศกเมตร

7.1

238.00

8

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

32

กรีน โกรท จำกัด
(รวมทุนไทย - เกาหลี ใต)

ไฟฟาจากพลังงานลม
10 เมกะวัตต

7.1

540.40

17

จ.นครศรีธรรมราช

33

อุทัยธานี ไบโอเอเนอยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
35 เมกะวัตต

7.1

1,050.00

58

จ.อุทัยธานี
(เขต 3)

34

มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร
(ภูหลวง) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
67 เมกะวัตต
และไอน้ำ 350 ตัน/ชั่วโมง

7.1

1,960.00

87

จ.เลย
(เขต 3)

35

อีเอส พลังงาน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
23 เมกะวัตต
และไอน้ำ 150 ตัน/ชั่วโมง

7.1

852.40

25

จ.สระแกว
(เขต 3)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
9.5 เมกะวัตต

7.1

1,100.00

6

จ.นครปฐม
(เขต 1)

36

โซลาร โก จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
โครงการที่ 1

(เขต 3)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
9.5 เมกะวัตต

7.1

1,100.00

6

จ.นครปฐม
(เขต 1)

38

โครงการที่ 3

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
9.5 เมกะวัตต

7.1

1,100.00

6

จ.สุพรรณบุรี
(เขต 2)

39

โซลาร โก จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
โครงการที่ 1

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
9.5 เมกะวัตต

7.1

1,100.00

6

จ.นครปฐม
(เขต 1)

40

โครงการที่ 2

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
9.5 เมกะวัตต

7.1

1,100.00

6

จ.นครปฐม
(เขต 1)

41

โครงการที่ 3

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
9.5 เมกะวัตต

7.1

1,100.00

6

จ.สุพรรณบุรี
(เขต 2)

42

บางจากโซลาร เอ็นเนอรยี
(ปราจีนบุรี) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
โครงการที่ 1

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
8.0 เมกะวัตต

7.1

900.00

4

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

43

โครงการที่ 2

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
8.0 เมกะวัตต

7.1

900.00

4

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

44

พัฒนาพลังงานลม จำกัด
(รวมทุนไทย - ฮองกง)

ไฟฟาจากพลังงานลม
50 เมกะวัตต

7.1

3,488.80

28

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

ไฟฟา 117 เมกะวัตต
และไอน้ำ 15 ตัน / ชั่วโมง

7.1

5,350.00

50

จ.ราชบุรี
(เขต 2)

45

ราชบุรีเวอลด โคเจนเนอเรชั่น
จำกัด (หุนไทย - ออสเตรเลีย)
โครงการที่ 1

46

โครงการที่ 2

ไฟฟา 117 เมกะวัตต
และไอน้ำ 15 ตัน / ชั่วโมง

7.1

4,650.00

50

จ.ราชบุรี
(เขต 2)

47

โรงไฟฟาน้ำตาลขอนแกน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
40 เมกะวัตต
ไอน้ำ 300 ตัน / ชั่วโมง
และน้ำเพ�ออุตสาหกรรม
300 ลูกบาศกเมตร / ชั่วโมง

7.1

1,700.00

120

จ.เลย
(เขต 3)

48

เอสเอสยูที จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
โครงการที่ 1

ไฟฟาและไอน้ำ 123 เมกะวัตต
และไอน้ำ 30 ตัน / ชั่วโมง

7.1

6,880.00

56

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

49

โครงการที่ 2

ไฟฟาและไอน้ำ 123 เมกะวัตต
และไอน้ำ 30 ตัน / ชั่วโมง

7.1

4,120.00

56

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
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โครงการที่ 2

วารสารสงเสริมการลงทุน
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88

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

50

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากขยะ 60 เมกะวัตต

7.1

3,844.00

125

จ.สระบุรี
(เขต 2)

51

ซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมททอล
โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนจีนทั้งสิ้น)

กำจัดมูลฝอยโดยการเผา
255,500 ตัน
ไฟฟาจากมูลฝอย 9.8 เมกะวัตต

7.26
และ
7.1

892.40

77

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

ขนสงทางอากาศ 2 ลำ
(598 ที่นั่ง)

7.9

7,372.20

138

ไมระบุที่ตั้ง

52

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)
โครงการที่ 1

53

โครงการที่ 2

ขนสงทางอากาศ 3 ลำ
(1,521 ที่นั่ง)

7.9

24,460.00

489

ไมระบุที่ตั้ง

54

โครงการที่ 3

ขนสงทางอากาศ 2 ลำ
(174 ที่นั่ง)

7.9

1,611.80

348

ไมระบุที่ตั้ง

55

การบินกรุงเทพ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางอากาศ 13 ลำ
(2,283 ที่นั่ง)

7.9

14,191.00

42

ไมระบุที่ตั้ง

167,707.82

55,211

เขต 1 = 45
เขต 2 = 111
เขต 3 = 28
ไมระบุที่ตั้ง = 8

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

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

คิดถึงการลงทุนคิดถึง
หากทานคิดจะลงทุน ไมวา อยูท ไ่ี หน เปนกิจการประเภทใด
ขนาดการลงทุนเล็กหรือใหญ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ
พรอมมอบสิทธิประโยชนดา นภาษีอากร และอำนวยความสะดวกตางๆ แกทา น พรอม
คำปรึกษาแนะนำ และขอมูลดานเศรษฐกิจการลงทุน

หนวยงานบริการอ�นๆ

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพแี อนดที ชัน้ 16 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2936 1429 ตอ 201-208 โทรสาร. 0 2936 1441-2
อีเมล : is-investor@ic.or.th เว็บไซต : www.ic.or.th
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th
ศูนยบริการวีซา และใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต : www.boi.go.th

สำนักงานในสวนภูมภิ าค
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 -110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50110
โทรศัพท 0 5320 3397-400
โทรสาร 0 5320 3404
อีเมล : chmai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182
อีเมล : korat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท
ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 โทรสาร 0 3840 4997-9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

THAILAND
BOARD OF

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7-15 อาคารไชยยงค ถนนจุติอุทิศ 1
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7434 7161-5
โทรสาร 0 7434 7160
อีเมล : songkhla@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฏรธานี)
49/21-22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7728 4637, 0 7728 4435
โทรสาร 0 7728 4638
อีเมล : surat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

บีโอไอ
OVERSEAS OFFICES

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office
Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road, Beijing 100600, P.R.C.
Tel : 86 10 6532 4510 Fax : 86 10 6532 1620 E-mail : beijing@boi.go.th
FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Royal Thai Embassy, Bethmannstr 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main Federal Republic
of Germany Tel : 49 6992 91230 Fax : 49 6992 12320 E-mail: fra@boi.go.th
GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Room 1216-1218,
Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, Guangzhou, 510064, P.R.C. Tel: 8620 8333 7770
Fax : 8620 8387 2700 E-mail : guangzhou@boi.go.th
LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard, 3rd Floor, Los Angeles,
CA 90004, U.S.A. Tel : 1 323 960 1199 Fax : 1 323 960 1190 E-mail: boila@boi.go.th
NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office
61 Broadway, Suite 2810, New York, N.Y. 10006, U.S.A. Tel : 1 212 422 9009
Fax : 1 212 422 9119 E-mail : nyc@boi.go.th
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building 7th Floor, 1-9-16 Kyutaro-Machi,
Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, Japan Tel : 81 66271 1395 Fax : 81 66271 1394
E-mail : osaka@boi.go.th
PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thailande 8, Rue Greuze, 75116, Paris, France
Tel : 33 1569 02600-1 Fax : 33 1 569 02602 E-mail : par@boi.go.th
SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18th Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro 1- ga, Jung-gu, Seoul,
100-706, Korea Tel : 82 319 9998 Fax : 82 319 9997 E-mail : seoul@boi.go.th
SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate-General 15th Floor, Crystal Century Tower, 567 Weihai Road,
Shanghai, 200041, P.R.C. Tel : 86 21 6288 9728-9 Fax: 86 21 6288 9730
E-mail : shanghai@boi.go.th
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, Sydney, New South Wales, 2000, Australia
Tel : 61 29252 4882, 61 29252 4884 Fax : 61 29252 2883 E-mail : sydney@boi.go.th
STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office Stureplan 4C 4th Floor,
114 35 Stockholm, Sweden Tel : 46 8463 1158, 46 8463 1172, 1174-5
Fax : 46 8463 1160 E-mail : stockholm@boi.go.th
TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin - Yi Road, Sec.5, Taipei 110,
Taiwan, R.O.C. Tel : 886 2234 5 6663 Fax : 886 2234 5 6623 E-mail : taipei@boi.go.th
TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo,
107-0052, Japan Tel : 81 33582 1806 Fax : 81 33589 5176 E-mail : tyo@boi.go.th

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
INVESTMENT โทรศัพท : 0 2533 8111 โทรสาร : 0 2553 8222 อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

