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Please sign up at http://build.boi.go.th
Tel : +66(0)2 553 8111  ext.7  Fax : +66(0)2 553 8325
E-mail : sourcing@boi.go.th  Website : http://build.boi.go.th

Sign up for a free BUILD membership to receive our weekly
e-newsletter and keep you informed about our activities and events.

BUILD, or the BOI Unit for Industrial Linkage Development
      BUILD has played a vital role in developing the industrial linkage for more than 20 years. The duties of BUILD are to act as an
intermediary between manufacturers of ready-made products and small-and medium-sized manufacturers of parts, which will result
in the linkage of industries and the transfer of production technology, leading to the strong growth in supporting industries in Thailand.
All this provides a sound base for the sustainable development of the country’s industry as a whole.



จากอดตีถึงปจจบุนั บทบาทหลกัของสำนกังานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด

การลงทุนในประเทศไทย ไมวาจะเปนการลงทุนของคนไทยและการ

ลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งหากยอนไปดูสถิติการสงเสริมการลงทุน

ตลอดระยะเวลากวา 48 ปของบีโอไอ พบวามีการอนุมัติใหการ 

สงเสริมการลงทุนจำนวนหลายหมื่นโครงการ รวมมูลคาเงินลงทุน

มากกวา 7 ลานลานบาท 

อยางไรกต็าม สภาพการดำเนินธรุกิจในชวงทีผ่านมา เกดิการ

เปลี่ยนแปลงอยางมาก ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ

ประเทศ ตนทุนการผลิตในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ทั้งจาก

คาจางแรงงาน ตนทนุการขนสง รวมทัง้เริม่มขีอจำกัดในเรือ่งวตัถดุบิ 

ทำใหภาคธรุกจิไทยเร่ิมออกไปลงทุนในตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ

เพื่อนบานมากข้ึน 

ในอนาคต คาดวาจะมีธุรกิจไทยไมนอยที่ตองออกไปลงทุนใน

ประเทศเพ่ือนบาน และประเทศกลุมตลาดใหม บีโอไอจึงมีบทบาท

อกีดานหน่ึงในการสงเสรมิคนไทยใหไปลงทนุในตางประเทศ โดยไดตัง้ 

“กองสงเสรมิการลงทุนไทยในตางประเทศ” ขึน้มา เพือ่รบัผดิชอบงาน

ดานนี้โดยเฉพาะ 
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 การลงทุนในตางประเทศ (Outbound 
Foreign Direct Investment : OFDI) ของภาค
ธรุกจิไทยเกดิขึน้มานานแลว ปจจบุนัมธีรุกิจไทย
ทีไ่ปขยายธุรกจิและลงทุนในตางประเทศเพ่ิมขึน้
เปนจำนวนมาก โดยการลงทุนในตางประเทศ
ของไทยชวงแรกเริ่มจากธุรกิจขนาดใหญที่มี
ความพรอมทัง้ในดานเงนิทนุ บคุลากรเทคโนโลยี 
หรือเริ่มจากธุรกิจที่เนนตลาดในประเทศ  

แตเมื่อตลาดในประเทศอ่ิมตัวแลวจึงจำเปน

ตองมองหาตลาดใหม หรือเร่ิมจากธุรกิจท่ีตองใช

ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบในประเทศ แตเมื่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบในประเทศหายาก 

หรือหมดไปก็จำเปนตองมองหาแหลงใหม  

ตัวอยางของธุรกิจขนาดใหญที่ ไปลงทุนใน 

ตางประเทศที่เรารูจักกันดี เชน ธุรกิจในเครือเจริญ

โภคภัณฑที่เริ่มไปลงทุนตั้งโรงงานอาหารสัตว ใน

ประเทศอินโดนีเซียเมื่อป 2515 จากน้ันก็ไดขยายปก

ไปลงทุนในภูมิภาคอ่ืนๆ ทั่วโลกจนถึงปจจุบัน หรือ

กลุมมิตรผลที่เขาไปลงทุนธุรกิจโรงงานน้ำตาลใน

ประเทศจีนตั้งแตป 2536 บริษัท แอดวานซเพนท

แอนดเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ผูผลิตสีที่รวม

ลงทุนกับนักธุรกิจทองถิ่นตั้งโรงงานในประเทศ

เวยีดนาม เมือ่ป 2537 หรอืบรษิทั ปตท. สผ. อนิเตอร

เนชัน่แนลจำกัด ในเครอื ปตท. ทีเ่ริม่โครงการสำรวจ

และขุดเจาะกาซธรรมชาติในเมียนมาร ในป 2538 

เปนตน  

“ภูมิภาคที่ธุรกิจไทยไปลงทุนโดยเฉพาะในชวง 
5 - 10 ปหลงั มลูคาการลงทนุเกอืบครึง่หนึง่
อยูในอาเซียน ที่เหลือจะกระจายไปในเอเชีย” 

 
บีโอไอ...สงเสริมลงทุนไทยในตางประเทศ 
ศิริพร นุรักษ / วัชรินทร ยกยอง 

การสงเสริมลงทุนไทย 
ในตางประเทศ บทบาทใหม 
ที่ไมเคยหยุดนิ่งของบีโอไอ 
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“ธรุกิจทีค่นไทยนิยมออกไปลงทุนในตางประเทศ
สูงสุดเปนการใชทรัพยากรในประเทศ 

ที่ไปลงทุน  
คือ ธุรกิจการทำเหมืองแรและถานหิน” 

มูลคาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศสะสม
ของไทย 

หากพจิารณามูลคาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ

สะสมของไทยในชวงป 2550 - ไตรมาสที่ 3 ป 2556 

ทีผ่านมาพบวา หมูเกาะเคยแมน เมยีนมาร และฮองกง 

เปนเปาหมายหลักของการลงทุนโดยตรงของธุรกจิไทย

ตามลำดับ อยางไรก็ดี การลงทุนในกลุมประเทศ 

ดังกลาวมีสวนของ Reinvested Earning อยูคอนขาง

มาก โดยเฉพาะในกรณีของสหภาพเมียนมาร ที่การ

ลงทุนสวนใหญเปนการลงทุนของธุรกิจที่เขาไปลงทุน

ในเมียนมารเปนเวลานานและใชผลกำไรท่ีไดนำมา

หมุนเวียนลงทุนตอไป  

 

การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของประเทศ
ภูมิภาค 

แมวาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของไทย

จะขยายตัวไดรวดเร็วในชวงที่ผานมา แตสัดสวนการ

ลงทุนในตางประเทศสุทธิของไทยกับผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) เทียบกับประเทศอื่นๆ ใน

ภูมิภาคเฉล่ีย 6 ป (ตั้งแตป 2550 - 2555) นับวา 

อยูในระดับต่ำ (เฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.9) โดยเฉพาะ

อยางย่ิงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน เชน 

สิงคโปรและมาเลเซีย เฉลี่ยอยูที่รอยละ 10.9 และ 

5.4 ตามลำดับ 

“ป 2556 ที่ผานมาพบวา หมูเกาะเคยแมน 
เมียนมาร และฮองกง  

เปนเปาหมายหลักของการลงทุนโดยตรง 
ของธุรกิจไทย” 

สำหรับประเทศ หรือภูมิภาคท่ีธุรกิจไทยไป

ลงทุนโดยเฉพาะในชวง 5 - 10 ปหลัง มูลคาการ

ลงทุนเกือบครึ่งหนึ่งอยูในอาเซียน ที่เหลือจะกระจาย

ไปในเอเชีย และประเทศในภูมิภาคอื่นที่ไกลออกไป 

ที่มา  ธนาคารแหงประเทศไทย 2556 

ทีม่า  ธนาคารแหงประเทศไทย 2556 

หมายเหตุ KY คอื รฐัเคนทักก ีประเทศสหรฐัฯ 

มลูคาการลงทนุของไทยในตางประเทศ 10 ลำดบัแรก

ระหวางป 2550 - ไตรมาสท่ี 3 ป 2556 

การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของประเทศ

ภูมิภาคระหวางป 2550 - 2555 
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8 ตั้งแตป 2550 เปนตนมาจนกระท่ังถึงไตรมาส

ที่ 3 ป 2556 พบวาธุรกิจท่ีคนไทยนิยมออกไปลงทุน

โดยตรงในตางประเทศสูงสุดเปนการใชทรัพยากรใน

ประเทศที่ไปลงทุนคือ ธุรกิจการทำเหมืองแรและ

ถานหิน รองลงมาคือ ภาคบริการดานการเงินและ

การประกันภัย การขายสงขายปลีกและการผลิต 

ตามลำดับ 

การลงทุนไทยในตางประเทศชวยสรางความ

สามารถดานการแขงขันแกผูประกอบการไทยให 

กาวขามขอจำกัดดานทรัพยากรในประเทศ และ

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ โดยเฉพาะการลงทุน

ในประเทศเพ่ือนบานที่มีความพรอมดานแรงงาน มี

อัตราคาจางที่ต่ำกวาและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ  

ปจจุบัน เมื่อธุรกิจของไทยมีความเขมแข็งมาก

ขึน้ ผูประกอบการไทยท่ีมคีวามพรอมทางดานการเงิน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาอุตสาหกรรมของตนจึง

ขยายกิจการออกไปนอกประเทศเพื่อแสวงหาตลาด

ใหมๆ เพิ่มมากข้ึน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของ

ที่มา  ธนาคารแหงประเทศไทย 2556 

ที่มา  ธนาคารแหงประเทศไทย 

ประเทศท่ีมีเสถียรภาพข้ึน ทำใหผูประกอบการไทยท่ี

มีศักยภาพเร่ิมสนใจท่ีจะออกไปลงทุนในตางประเทศ

เพ่ือแสวงหาความไดเปรียบในดานตนทุนการผลิต 

และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ

เหลานั้น  

จากการเปรียบเทียบสถิติการลงทุนไทยใน

ประเทศกับการลงทุนของไทยในตางประเทศพบวา  

มูลคาการลงทุนไทยในตางประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่อง โดยในป 2554 และป 2555 มูลคาการ

ลงทุนไทยในตางประเทศเพ่ิมสูงขึ้นจนอยูในระดับที่

สูงกวามูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเปน

เวลา 2 ปติดตอกัน 

“สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมแลว 
ศักยภาพความพรอมอาจเกิดขึ้นไดยาก 

จำเปนที่ภาครัฐจะตองเขาไปใหการสนับสนุน” 
 

เปรียบเทียบ FDI และ OFDI ของไทย 

จากการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทนุ พบวาการเขาไปลงทนุของภาคธุรกจิขนาดใหญ

ในตางประเทศในชวงที่ผานมา จะเปนการเขาไป 

ดวยศกัยภาพ ความพรอมและความไดเปรยีบของตวัเอง 

แตสำหรบัธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม หรอื SMEs

แลว ศกัยภาพความพรอมหรอืขอไดเปรยีบตางๆ อาจ

เกิดขึ้นไดยาก จำเปนที่ภาครัฐจะตองเขาไปใหการ

สนับสนุนและสรางความพรอมใหกับผูประกอบการ 

โดยเฉพาะในภาวการณปจจุบันที่ไดรับผลกระทบจาก

ประเภทธุรกิจ 10 อันดับที่ไปลงทุนระหวาง 

ป 2550 - ไตรมาสท่ี 3 ป 2556 
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แปรสภาพจากการเปนประเทศผูรองรับการลงทุนมา

เปนประเทศผูลงทุน  

ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ของ

ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

(บีโอไอ) ซึ่งมีหนาที่หลักในการสงเสริมฯ ในประเทศ 

(Inbound) จงึไดปรบัยทุธศาสตรสงเสริมฯ ทนุระยะ 5 

ป (2555 - 2560) โดยเพิ่มบทบาทในการสงเสริมฯ

ไทยในตางประเทศ (Inbound & Outbound) อีก

หน่ึงบทบาทเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันให

กับผูประกอบการในประเทศ เพิ่มรายไดของประเทศ

จากการเขาไปลงทุนของผูประกอบการไทยในตาง

ประเทศ เพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก 

และทายสุดเพ่ือสงเสริมผูประกอบการไทยไปลงทุน

ในตางประเทศอยางเปนระบบ  

และนอกจากน้ัน เพื่อใหภารกิจการสงเสริมฯ

ไทยในตางประเทศดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเปนระบบสำนักงานฯ จึงจัดตั้ง ”กองสงเสริม 

การลงทนุไทยในตางประเทศ“  

“ภารกิจหลักของกองสงเสริมการลงทุนไทย
ในตางประเทศคือ การสนับสนุน  

อำนวยความสะดวกใหกับผูประกอบการไทย” 
 

ภารกิจหลักของกองสงเสริมการลงทุนไทยใน

ตางประเทศคือ การสนับสนุน อำนวยความสะดวก 

เตรียมความพรอม ตลอดจนแสวงหาโอกาสและ 

ชองทางใหกับผูประกอบการไทย ในการไปขยาย

ธุรกิจและการลงทุนในตางประเทศ 

 
ประเทศเปาหมายและอุตสาหกรรมเปาหมาย 

ปจจุบัน การแขงขันที่เกี่ยวของกับการลงทุนใน

ตางประเทศไดทวีความรุนแรงข้ึน จากการศึกษาของ

สำนักงานฯ พบวา อาเซียนเปนภูมิภาคที่มีบทบาท

เพิม่ขึน้ในเวทเีศรษฐกจิโลก การลงทนุจากตางประเทศ

ในอาเซียนโดยเฉพาะในกลุมประเทศ CLMV คือ 

ปจจัยภายนอกประเทศ เชน การชะลอตัวของ

เศรษฐกิจโลก การจัดทำขอตกลงเขตการคาเสรีกับ

ประเทศในภูมิภาคอื่น และผลกระทบจากปจจัยและ

ปญหาตางๆ ภายในประเทศ  

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 11 ตั้งเปาหมายการลงทุนในประเทศ

เพื่อนบานเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป” 
 

ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยในปจจุบัน จึงใหความสำคัญกับการ

ลงทุนในภูมิภาคมากข้ึนดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 

2559) ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ขอ 5.4 

ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจสูการ

เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนโดยใหความสำคัญ

กับการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม และสงเสริม 

ผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู 

ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน โดยมีการ

ตั้งเปาหมายการลงทุนในประเทศเพ่ือนบานเพ่ิมข้ึน

รอยละ 10 ตอป ซึง่สอดคลองกบัการจัดต้ังประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) เพ่ือใหอาเซียนมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ 

การลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรี โดยมีการ

กำหนดยุทธศาสตร ใหสมาชิก 10 ประเทศของ

อาเซียนกลายเปน “ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

(Single Market and Production Base)” ภายใน 

ป 2558 

เพือ่ใหการลงทุนไทยในตางประเทศเกิดผลอยาง

เปนรปูธรรม ทกุภาคสวนทีเ่กีย่วของโดยเฉพาะภาครัฐ

จำเปนตองเรงปรับยทุธศาสตรเพือ่แกไขปญหาดงักลาว 

โดยการยกระดับการใหบริการของรัฐดานการลงทุน

ใหมคีวามรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน ขณะเดยีวกนั

ตองมีการปรับตัวในเชิงโครงสรางทางธุรกิจ โดย
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กัมพูชา สปป .ลาว เมียนมาร เวียดนามและ

อินโดนีเซีย มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยางมาก 

เนื่องจากนักลงทุนตางชาติ เล็งเห็นโอกาสและ

ศักยภาพ ทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน

จำนวนมากและคาจางแรงงานทีย่งัไมสงู มตีลาดใหญ

ทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนมาตรการสงเสริมฯ

จากตางประเทศของประเทศในภูมภิาคอาเซียนท่ีเปดรบั

การลงทุนจากตางชาติ  

ขณะเดียวกันเมือ่ดจูากศกัยภาพของผูประกอบการ

ไทยในอุตสาหกรรมตางๆ ขอจำกัดในประเทศ และ

ขอจำกัดรวมถึงความยากในการเขาไปทำธุรกิจ 

ของประเทศตางๆ แลว สำนักงานฯ จึงไดกำหนด

ประเทศเปาหมายและอุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ือ 

สงเสริมผูประกอบการไทยเขาไปลงทุนในระยะแรก 

ดังนี้ 

• ลำดบัที ่ 1 อนิโดนีเซยี เมยีนมาร เวยีดนาม 

และกัมพูชา 

• ลำดับที่ 2 จีน อินเดีย และอาเซียนอื่นๆ 

• ลำดบัที ่ 3 ตะวนัออกกลาง เอเชียใต และ

แอฟริกา 

 
อตุสาหกรรมเปาหมาย 

1. ธุรกิจเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ 

เชน เหมืองแร พลังงาน และปโตรเคมี 

2. ธุรกิจท่ีใชแรงงานเขมขน 

3. ธรุกจิทีไ่มไดรบั GSP จากประเทศพัฒนาแลว 

4. เกษตรและเกษตรแปรรูป 

5. ยานยนตและช้ินสวน 

6. อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

7. บริการ ทองเที่ยว และกิจการที่เกี่ยวของ 

เชน โรงแรม สปา โรงพยาบาล 

8. สินคาอุปโภคบริโภค 

9. วัสดุกอสราง และงานรับเหมากอสราง 

10. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

การใหบรกิารสงเสรมิการลงทนุไทยในตางประเทศ 
จากการสำรวจขอมูล พบวานักธุรกิจไทยโดย

เฉพาะขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สวนใหญที่

ตองการออกไปดำเนินธุรกิจในตางประเทศตาง

ประสบปญหามากมายทั้งเรื่องขาดขอมูลเชิงลึกใน

การลงทุน ขั้นตอน กฎหมาย กฎระเบียบ พื้นที่และ

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ วิธีปฏิบัติของประเทศที่จะ

เขาไปทำธุรกิจ จนถึงการประสานงานกับหนวยงาน

และนักธุรกิจในตางประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นวา

เอกชนไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง SMEs ยังตองการการ

สนับสนุนจากภาครัฐในหลายประเด็น สำนักงานฯ 

ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงเปดใหบริการเพ่ือ

สนบัสนนุ อำนวยความสะดวก และเตรยีมความพรอม

ตลอดจนแสวงหาโอกาสและชองทางใหกบัผูประกอบการ

ภายใตชองทางดังตอไปนี้ 

“ศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ 
จะทำการศึกษาและรวบรวมขอมูลเชิงลึก 
ที่เกี่ยวของกับการลงทุนในประเทศตางๆ 

ที่สำนักงานฯ ไดกำหนด” 
 

1. ศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ 

ศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ 

(Thailand Overseas Investment Center หรือ 

TOI Center) เปดตัวเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 

โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลการ

ลงทุนของไทยในตางประเทศ โดยศูนยฯ จะทำการ

ศึกษาและรวบรวมขอมูลเชิงลึกที่เก่ียวของกับการ

ลงทุนในประเทศตางๆ ที่สำนักงานฯ ไดกำหนดเปน

ประเทศเปาหมาย เชน ขอมูลดานตนทุนในการ

ประกอบธุรกิจ (Cost of Doing Business) พื้นที่และ

อุตสาหกรรมที่นาลงทุน โอกาสและอุปสรรคการ

ลงทุนในตางประเทศ รวมทั้งการจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ

และคลินกิใหคำปรกึษาดานการลงทุนแกนกัลงทุนไทย
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ที่สนใจไปตางประเทศ  

นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาและเสวนาใน

ประเทศเพือ่สรางการรบัรูและเผยแพรขอมลู ขาวสาร

เชิงลึกแกผูประกอบการ SMEs หรือผูสนใจท่ัวไปให

ตระหนักและมองเห็นโอกาสและลูทางการลงทุนใน

ตางประเทศ  

ในป 2555 ศนูยฯ ไดจดัทำคูมอืการลงทุนไทย

ใน 4 ประเทศในอาเซียน คือ เมียนมาร อินโดนีเซีย 

กัมพูชาและเวียดนาม รวมทั้งเปดใหบริการคำปรึกษา

โดยผูเชี่ยวชาญแกนักลงทุนที่สนใจไปขยายธุรกิจ 

การลงทุนในประเทศเปาหมาย 4 ประเทศดังกลาว 

และมีผลสรุปการใหบริการ ดังนี้ 

“นักลงทุนไทยจะเปนนักลงทุนตางชาติ 
ที่เขาไปลงทุนในประเทศเปาหมาย 

ติด 1 ใน 3 ของนักลงทุนอาเซียน” 

สรุปผลการลงทุนของนักลงทุนไทยในประเทศ
เปาหมาย 

เมื่อเปรียบเทียบสถานะของนักลงทุนไทยกับ

นักลงทุนตางชาติในประเทศเปาหมาย 4 ประเทศ 

พบวานักลงทุนไทยยังไมใชนักลงทุนรายใหญที่เขาไป

ลงทุนในประเทศเปาหมาย นักลงทุนตางชาติที่เขาไป

ลงทุนในประเทศเปาหมายสวนใหญจะเปนนักลงทุน

จากประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลีใตและฮองกง แตหาก

เปรียบเทียบในระดับอาเซียนดวยกัน นักลงทุนไทย

จะเปนนกัลงทนุตางชาติทีเ่ขาไปลงทนุในประเทศเปาหมาย

ติด 1 ใน 3 ของนักลงทุนอาเซียน ยกเวนประเทศ

เมียนมารที่นักลงทุนไทยลงทุนมากเปนอันดับหนึ่ง

ของนักลงทุนอาเซียน (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบมูลคาการลงทุนตามโครงการในประเทศเปาหมาย ป 2555 

รายการ เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมาร

มูลคาการลงทุน 
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

16,348 334.1 24,564.7 4,369.5

ประเทศลงทุน 
หลักและรอง 

ญี่ปุน 
ไตหวัน 

จีน 
เกาหลีใต 

สิงคโปร 
ญี่ปุน 

จีน 
ฮองกง 

ธุรกิจที่ลงทุน 5  
อันดับแรก 

- อตุสาหกรรมการผลิต 
- อสังหาริมทรัพย 
- อาหาร 
- กอสราง 
- ไฟฟา 

- เสื้อผา 
- รองเทา 
- โรงสี 
- อุตสาหกรรมเกษตร 
- ยางพารา 

- คาสงคาปลีก 
- เหมืองแร 
- โลหะ เครื่องจักร 
- อาหาร 
- การเพาะปลูก 

- น้ำมันและกาซ 
- พลังงาน 
- เหมืองแร 
- โรงแรม 
- อุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมไทย 
ที่ลงทุน 

- การผลิต 
- เกษตรแปรรูป 

- โรงสีขาว เสื้อผา 
- รองเทา 

- การผลิต 
- เหมืองแร 
- พลังงาน 

- น้ำมัน 
- อุตสาหกรรม 
 เกษตรแปรรูป 

ลำดับที่การลงทุน 
ของไทยเทียบ 
ทั้งหมด (มูลคา
โครงการ) 

11 
(อันดับ 3 ของอาเซียน 
รองจากสิงคโปรและ

มาเลเซีย) 

7 
(อันดับ 2 รองจาก 

สิงคโปร) 

20 
(อันดับ 3 ของอาเซียน 
รองจากสิงคโปรและ

มาเลเซีย) 

4 
(อันดับ 1 ของ

อาเซียน) 
 

ที่มา  คูมือการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เมียนมาร เวียดนามและกัมพูชา (2555), BOI 
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ผลการดำเนินการใหคำปรกึษาแกนกัลงทนุไทย 
ในป 2555 มีนักลงทุนไทยใหความสนใจมา

ขอรับคำปรึกษาจากผูเช่ียวชาญของศูนย “TOI” 

จำนวน 133 บริษัท เปนบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรม

การผลิตมากที่สุดเปนอันดับ 1 จำนวน 73 ราย หรือ

คดิเปนรอยละ 54.9 โดยสวนใหญอยูในอตุสาหกรรม

ผลิตชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ

พลาสติก/หนังเทียม อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 

เครื่องนุงหม เปนตน  

อนัดบั 2 เปนอตุสาหกรรมภาคการเกษตร ปาไม

และการประมง จำนวน 16 ราย หรือรอยละ 12 เชน 

บริษัทดอกไมและเมล็ดพันธุ พลังงานชีวมวล และ

สวนปาลมน้ำมัน เปนตน  

อันดับ 3 เปนอุตสาหกรรมกอสราง และ คา

สง/คาปลีก บริการซอมยานยนตและจักรยานยนต มี

จำนวนเทากันคือ 7 บริษัท หรือรอยละ 5.3 ตาม

ลำดับ (ตาราง ที่ 2) 

ตารางที่ 2 จำนวนบริษัทที่เขารับบริการคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญของศูนย “TOI” 

จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ป 2555 

รหัส อุตสาหกรรม

จำนวนบริษัทที่เขาขอคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ

จำแนกตามประเทศเปาหมาย

เวียดนาม อินโดฯ เมียนมาร กัมพูชา
รวม

จำนวน รอยละ

A
เกษตรกรรม การปาไม 

และการประมง

4 2 4 6 16 12.0

B การทำเหมืองแรและเหมืองหิน 1 1 1 1 4 3.0

C การผลิต 17 15 28 13 73 54.9

D
ไฟฟา กาซ ไอน้ำ 

และระบบปรับอากาศ

- - 1 - 1 0.8

F การกอสราง - 1 5 1 7 5.3

G
ขายสงและขายปลีก 

การซอมยานยนตและจักรยานยนต

- 1 4 2 7 5.3

H การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา - 1 3 2 6 4.5

J ขอมูลขาวสารและการส่ือสาร - - 3 1 4 3.0

L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย - 1 2 2 5 3.8

M
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร 

และเทคนิค

1 1 2 2 6 4.5

N
กิจกรรมการบริหาร 

การบริการสนับสนุน

1 - 2 1 4 3.0

 รวม 24 23 55 31 133 100.0

ที่มา  ศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ 2555, BOI 
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“สำนักงานฯ ไดจัดทำเว็บไซตศูนยขอมูล 
การลงทุนไทยในตางประเทศ  
ทาง http://toi.boi.go.th  
เพื่อเปนชองทางในการเผยแพร

ประชาสัมพันธ” 

เวบ็ไซตศนูยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ 
สำนักงานฯ ไดจัดทำเว็บไซตศูนยขอมูลการ

ลงทุนไทยในตางประเทศ โดยเขาไปที่ http://

toi.boi.go.th เพื่อเปนชองทางในการเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการลงทุนไทยในตางประเทศและเปน

แหลงรวบรวมขอมลูเชงิลกึเกีย่วกบัการลงทนุในประเทศ

“นักลงทุนท่ีเขามาใชบริการที่ปรึกษาของศูนย 
“TOI” มีการไปทำธุรกิจการลงทุนในประเทศ

เปาหมายแลวจำนวน 15 ราย” 
 

ปจจุบัน พบวามีนักลงทุนที่เขามาใชบริการที่

ปรึกษาของศูนย “TOI” และมีการไปทำธุรกิจการ

ลงทุนในประเทศเปาหมายแลวจำนวน 15 ราย 

นอกจากนี้สามารถแยกตามระยะเวลาท่ีนักลงทุนไทย

คาดวาจะเขาไปลงทุน ดังนี้ บริษัทท่ีคาดวาจะไป

ลงทุนในประเทศเปาหมายภายใน 1 ปขางหนา 

จำนวน 11 ราย บริษัทที่คาดวาจะลงทุนในประเทศ

เปาหมายภายใน 2 ป จำนวน 20 ราย และบริษัทที่

คาดวาจะลงทุนในประเทศเปาหมายภายใน 5 ป มี

ทั้งหมด 5 ราย และมีบริษัทจำนวน 59 รายท่ียังไม

ตัดสินใจลงทุนในประเทศเปาหมาย (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 การคาดการณระยะเวลาการลงทุนในประเทศเปาหมายของนักลงทุนไทย 

ประเภท

จำนวนบริษัทที่คาดการณวาจะลงทุนในประเทศเปาหมาย

เวียดนาม อินโดฯ เมียนมาร กัมพูชา
รวม

จำนวน รอยละ

ลงทุนในประเทศเปาหมายแลว 4 2 2 7 15 25.0

คาดวาจะไปลงทุน ภายใน 1 ป 5 - 5 1 11 18.3

คาดวาจะไปลงทุน ภายใน 2 ป 1 5 10 4 20 33.3

คาดวาจะไปลงทุน ภายใน 3 ป 2 2 4 1 9 15.0

คาดวาจะไปลงทุน ภายใน 4 ป - - - - - -

คาดวาจะไปลงทุน ภายใน 5 ป 1 1 2 1 5 8.3

รวมตัดสินใจลงทุน 13 10 23 14 60 100.0

ยังไมตัดสินใจ 8 11 25 15 59
 

รวม 21 21 48 29 119
 

ที่มา  ศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ 2555, BOI 
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เปาหมาย รวมถึงเพื่อเปนการอำนวยความสะดวกให

กับนักลงทุน ผูสนใจท่ัวไปและหนวยงานที่เก่ียวของ

ในการสืบคนหา โดยผูสนใจสามารถสมคัรเปนสมาชกิ

เพือ่รบับริการขาวสารและรวมกิจกรรมตางๆ ได 

2. ศูนยพัฒนาการลงทุนไทยในตางประเทศ 

ศนูยพฒันาการลงทุนไทยในตางประเทศ (Thai 

Overseas Investment Support Center หรือ 

TOISC) จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหนวย

เตรียมความพรอมใหกับนักลงทุนไทยท่ีมีความ

ตองการและมศีกัยภาพในการไปทำธรุกจิในตางประเทศ 

เนื้อหาหลักสูตรการอบรมมุงยกระดับการบริหาร

จัดการธุรกิจในตางประเทศใหนักลงทุนนำไปปฏิบัติ

ไดจรงิ ใชเวลาในการฝกอบรมจำนวน 60 ชัว่โมง โดย

ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่ครอบคลุมทุกเรื่องการ

ลงทนุทีเ่กีย่วของกบัการทำธุรกจิในตางประเทศ รวมถงึ

การทำกิจกรรมเดินทางไปศึกษาโอกาสและลูทางการ

ลงทุนจริงในตางประเทศ  

ตัวอยางเนื้อหาการอบรม TOISC มี ดังนี้ 

- การลงทุ นยุ คใหม ภายใต บริ บทการ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขกติกาของโลก   

- เทคนิคการบริหารคนดวยจิตวิทยา DISC 

และการบริหาร Connection   

- ขอมูลเชิงลึกของประเทศท่ีนาไปลงทุน       

- เทคนิคการบรหิาร Logistics        

- จิตวิญญาณของผูประกอบการในการ

ลงทุนตางประเทศ    

- เคล็ดลับการประเมินลูทางการลงทุนจาก

นักธุรกิจชั้นนำ     

- กลยุทธการเจรจาตอรองทางการคา       

- โอกาสการลงทุนในประเทศตลาดใหม       

- การบริหารความหลากหลายทางดาน

แรงงานและวัฒนธรรม   

- การวางแผนภาษีในตางประเทศเพ่ือการ

ตัดสินใจลงทุน     

- รปูแบบการตลาดติดดนิทีเ่ขาถงึลกูคาเปาหมาย     

และกิจกรรมการศึกษาดูงานในตางประเทศท่ี

เปนเปาหมายสำหรับนกัลงทุนไทย เชน 

• ประเทศเมียนมาร 

• ประเทศอินโดนีเซีย 

• ประเทศคาซัคสถาน 

นางศริพิร นรุกัษ ผอ. กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 

กลาวตอนรับผูเขาอบรมหลักสูตร “สรางนักลงทุนไทยใน

ตางประเทศ” รุนที่ 5 

หนาแรกของเว็บไซต 

ที่มา http://toi.boi.go.th 
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จนถึงปจจุบันศูนยพัฒนาการลงทุนไทยใน 

ตางประเทศไดจัดอบรมไปแลว 5 รุนมีนักธุรกิจที่

ผานการอบรมจำนวน 192 ราย โดยมีธุรกิจที่ไป

ลงทุนแลวและอยูระหวางดำเนินการ จำนวน 15 ราย 

และนักธุรกิจที่มีแผนจะไปลงทุนในอนาคต (ระยะส้ัน 

1 - 2 ป) กวา 20 ราย 

3. โครงการที่ปรึกษาในตางประเทศ  

( Mobile Unit ) 

จากการสำรวจขอมลู พบวานกัลงทนุไทยรายยอย

สวนใหญที่ออกไปดำเนินธุรกิจในตางประเทศตาง

ประสบปญหามากมายจากกฎระเบียบ กฎหมาย 

และวิธีปฏิบัติของประเทศที่เขาไปทำธุรกิจ ซึ่งแสดง

ใหเห็นวา เอกชนไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง SMEs ยัง

ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐในการใหคำแนะนำ

เชิงลึก ทั้งในดานขอมูล คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการชวยแกไขปญหาที่

เกิดจากภาครัฐของประเทศที่เขาไปลงทุนจนถึงการ

ประสานงาน ชวยเหลือในชวงเริ่มตนของการจัดตั้ง

หรือประกอบธุรกิจ  

โครงการท่ีปรึกษาในตางประเทศ หรือ 

Mobile Unit จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการแกนักธุรกิจไทย

ที่จะไปลงทุนในตางประเทศโดยมีผูเชี่ยวชาญซ่ึงเปน

ผูที่รอบรู ในระบบธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ 

และกฎหมายที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจในตาง

ประเทศ การจัดทำเอกสารความตกลงตางๆ การให

คำแนะนำพื้นที่ที่เหมาะสมในการลงทุนในประเทศ

เปาหมายรวมทั้งการประสานงาน ชวยเหลืออำนวย

ความสะดวกแกนักลงทุนไทยท่ีเดินทางไปติดตอ

หนวยงานตางๆ ในประเทศเปาหมาย  

ดวยขอจำกัดดานงบประมาณและโอกาสของ

นกัลงทนุไทยตอการไปลงทุนในตางประเทศ สำนกังานฯ 

เห็นวาประเทศเมียนมาร เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

นาจะเปนประเทศเปาหมายในลำดับแรกท่ีควรสงเสริม

ใหนักลงทุนไทยไปลงทุน เนื่องจากมีศักยภาพสูง แต

อยางไรก็ตามเนื่องจากกฎหมายและขั้นตอนในการ

คุณสวัสดิ์ หอรุงเรือง 

ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 

บรรยากาศในการอบรม 

การศึกษาดูงานประเทศเมียนมาร 

กิจกรรมจับคูธุรกิจไทยกับเมียนมาร 

ั ิ์  ื

ใ

ศึ ป ศ ี 
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บริการที่สำนักงานฯ จัดทำข้ึนเพ่ือเปนการสนับสนุน 

อำนวยความสะดวก เตรียมความพรอมตลอดจน

แสวงหาโอกาสและชองทางใหกับผูประกอบการไทย

ในการไปขยายธุรกิจและการลงทุนในตางประเทศ

โดยไมมีคาใชจาย ขณะเดียวกันผูประกอบการ

สามารถสืบคนขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการลงทุนไทย

ในตางประเทศไดเองโดยตรงท่ี http://toi.boi.go.th  

ทำธุรกิจในประเทศดังกลาวยังไมสะดวกนัก จำเปนท่ี

ภาครัฐตองใหการชวยเหลือ โดยในระยะแรกจะจัด

ใหมีผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษา ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ขอมูลที่ควรรู ในการ

ประกอบธุรกิจ โดยสำนักงานฯ จะเปดใหบริการได

ภายในไตรมาสท่ี 2 ของป 2557  

ทั้งน้ี การใหบริการหลักๆ ที่กลาวมาแลวเปน
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 ในสายตาของคนไทย ประเทศตลาดใหมเปน
ประเทศท่ีโดดเดนในทางลบ โดยเฉพาะเร่ือง
ความไมปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน หาก
เขาไปลงทุนหรือทำมาคาขาย แตในขณะเดยีวกัน
ประเทศเหลานี้กลับเปนที่จับตามองจากบรรดา
ประเทศอตุสาหกรรม และมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ
อยางมาก กลุมประเทศตลาดใหมสามารถแบงออก
เปนกลุมตามภมูภิาค และความโดดเดนในศกัยภาพ
ของแตละประเทศ ดงันี้ 

1. แอฟริกา ประกอบดวย ไนจีเรีย ซูดาน 

เคนยา ยูกันดา เอธิโอเปย แทนซาเนีย นามิเบีย 

กานา แองโกลา มอรเิชยีส เปนพืน้ท่ีทีม่คีวามสมบูรณ

ดานทรัพยากรธรรมชาติ แรธาตุ ประมง ที่ยังไมถูก

ขุดคนนำมาใช สินคาท่ีผลิตไดจะไดรับสิทธ์ิพิเศษ

ทางการคาจาก EU และ USA หรือในระหวางกัน 

ปจจุบันเปนภูมิภาคที่ไดรับความสนใจจากประเทศ

มหาอำนาจทางเศรษฐกิจใหม เชน จีน อินเดีย และ 

แอฟริกาใต 

2. กลุมประเทศอาว (Gulf countries) และ

ตะวันออกกลาง ไดแก อิหราน โอมาน บาหเรน 

UAE จอรแดน อียิปต มีความโดดเดนในดาน

ทรัพยากร น้ำมัน แรธาตุ และศูนยกลางการคาการ

ขนสง เปนตลาดใหม ของธรุกจิบรกิารระดบัสูง เชน 

โรงแรม สปา หางสรรพสินคา  

3. เอเชียกลาง หรือกลุมประเทศ CIS ซึ่ง

แยกตวัจากสหภาพโซเวียตเดมิ ประกอบดวย คาซคัสถาน 

อุซเบกิสถาน คีรกีซสถาน อาเซอรไบจาน ยูเครน มี

ความโดดเดนในดานทรพัยากรน้ำมนั ถานหนิ แรธาตุ

โลหะมีคา เชน เหล็ก แมงกานีส ยูเรเนียม ผลิตผล

การเกษตร เชน ฝาย ธัญพืช ผลไมเมืองหนาว 

ปศุสัตว เปนประเทศกลุมที่ใหความสำคัญดานการ

เปนตลาดสินคาแหลงใหมที่ยังไมมีคูแขงมาก เปน

 
บีโอไอ...สงเสริมลงทุนไทยในตางประเทศ 

อรรจนสิทธิ สรอยทอง 

ใครเปนใครในกลุม 
ประเทศตลาดใหม 
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Mozambique, Namibia, Seychelles, South 

Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia and 

Zimbabwe  

Southern African Customs Union 

ประเทศสมาชิกจำนวน 5 ประเทศ ไดแก 

Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland (the 

BLNS states) and South Africa 

Common Market for Eastern and 

Southern Africa (COMESA) 

ประเทศสมาชิกจำนวน 21 ประเทศ ไดแก 

Angola , Burundi, Comores, Democratic 

Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea, 

Ethiopia , Kenya, Madagascar, Malawi, 

Mauritius, Namibia, Rwanda, Seychelles, 

Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, 

and Zimbabwe 

Economic Community of West African 

States (ECOWAS) 

ประเทศสมาชิกจำนวน 16 ประเทศ ใน

แอฟริกาตะวันตก ไดแก Benin, Burkina Faso, 

Cape Verde, Cote d’Ivoire, Gambia, Ghana, 

Guinea, Guinea-Bissau , Liber ia , Mal i , 

Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra 

Leone and Togo 

แหลงทรพัยากรแรธาต ุและพลงังาน ซึง่ประเทศเหลานี้

ขาดแคลนเงินทุน จึงตองการลงทุนจากตางประเทศ 

ในดานการเกษตร ดวยกลุมประเทศเหลานี้ตั้งอยู

และมีขอตกลงทางการคากับรัสเซีย ซึ่งเปนตลาด

ขนาดใหญมีระบบการขนสงท่ีเชื่อมตอกันอยางดี 

4. ละตินอเมริกา ประกอบดวย บราซิล ชิลี 

โดดเดนดานตลาดขนาดใหญ  สินคาไดรับสิทธ์ิพิเศษ

ทางการคา NAFTA อุดมดวยทรัพยากรประมงทะเล 

แรธาตมุคีาทีจ่ะสามารถนำกลบัมาสนบัสนนุอตุสาหกรรม

ในประเทศ เชน ทองแดง ตะกั่ว  

 

การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศของกลุม
ประเทศตลาดใหม 

ในกลุมประเทศตลาดใหมนี้แตละกลุมประเทศ

ตางก็พยายามพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเอง และใน

กลุมยังมีการจัดตั้งกลไก เพื่อสงเสริมใหเกิดความได

เปรยีบทัง้การคา และการดึงดดูการลงทุนจากตางประเทศ 

แอฟริกา มีการจัดตั้งองคกรความรวมมือใน

ภูมิภาคหลายกลุมตามที่ตั้ง ซึ่งบางกลุมอาจทับซอน

กนั แตโดยรวมแลวมวีตัถปุระสงคเพือ่สงเสริมการคา 

และการลงทุน 

Southern African Development Community 

(SADC) 

ประเทศสมาชิกจำนวน 14 ประเทศ ไดแก 

Angola, Botswana, Democratic Republic of 

Congo (DRC), Lesotho, Malawi, Mauritius, 
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การลงทนุของคนไทยในกลุมประเทศตลาดใหม 
การลงทุนของคนไทยในกลุมประเทศตลาดใหม 

ยังไมมีการลงทุนอยางชัดเจน สวนใหญเปนการต้ัง

บริษัทการคา การทองเที่ยว รานอาหาร สปา ซึ่งเปน

จุดเริ่มตนที่ดี ปจจุบันนักธุรกิจไทยเหลานั้นเริ่มมี

ความสนใจลงทุนในภาคการผลิต เพราะไดเล็งเห็น

ถึงโอกาส และมีความรูเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ จนมี

ความม่ันใจในเสถียรภาพ และความปลอดภัยในการ

ลงทุนระยะยาวได 

Customs and Economic Union of Central 

Africa  

เปนการรวมกลุมกนัของประเทศในแอฟรกิากลาง 

ไดแก Cameroon, Central Africa Republic, 

Chad, Congo, Equatorial Guinea and Gabon 

East African Community 

ประเทศสมาชิกจำนวน 5 ประเทศในแอฟริกา

ตะวันออก ไดแก Kenya, Uganda , Tanzania, 

Rwanda and Burundi 

ขณะท่ีกลุมประเทศเอเชียกลาง หรือ CIS 

(Commonwealth of Independent State) 

ประกอบดวยประเทศ Armenia, Azerbaijan Belarus, 

Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Lithuania, Latvia, Moldova, Russia, Tajikistan, 

Turkmenistan, Urkraine, Uzbekistan มีนโยบาย

หลักในการสงเสริมการคาการลงทุนในกลุม ซึ่งเปน

ประโยชนหากเขาไปลงทนุในประเทศเหลาน้ีเพือ่ตลาด

ในกลุมที่มีจำนวนประชากรประมาณ 300 ลานคน  

มีรัสเซียเปนประเทศนำซ่ึงอยูในกลุม BRICS  

“การลงทนุของคนไทยในกลุมประเทศตลาดใหม 
ยังไมมีการลงทุนอยางชัดเจน  

สวนใหญเปนการตั้งบริษัทการคา  
การทองเที่ยว รานอาหาร สปา” 

“บังกลาเทศเปนประเทศท่ีมีการลงทุนไทย 
จากปจจัยแรงงานราคาถูก จึงมีโรงงาน 
ผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป กิจการกอสราง
สาธารณูปโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย” 

ตัวอยางประเทศท่ีคนไทยเขาไปลงทุน ไดแก 

- เอเชียใต บังกลาเทศเปนประเทศที่มีการ

ลงทุนไทย จากปจจัยแรงงานราคาถูกจึงมีโรงงาน

ผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป กิจการกอสรางสาธารณูปโภค 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย จำพวกอาคารสำนักงานและ

พักอาศัย อินเดียมีธุรกิจกอสราง เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

อาหารสัตว อปุกรณไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส ศรีลงักา 

มีการลงทุนในธุรกิจโรงแรม โรงงานผลิตผา และ

เสื้อผาสำเร็จรูป ปากีสถาน มีการลงทุนผลิตอาหาร

ทะเลแชแข็ง ชิ้นสวนยานยนต ผลิตภัณฑพลาสติก  

- กลุมประเทศอาว (Gulf Countries) มีการ

ลงทุนไทยในธุรกิจเจาะสำรวจน้ำมัน ในประเทศ

โอมาน สวนในสหพันธรัฐอาหรับเอมิเรตส มีการ

ลงทุนดานบริการ โรงแรม รานอาหารไทย สปา 

และบริษัทการคา 

- แอฟริกา นักลงทุนไทยใหความสนใจอยาง

มากในธุรกิจกอสราง โดยเฉพาะงานระบบ ไฟฟา 

ประปา บริการดานที่ปรึกษาวิศวกรรม และ

สถาปตยกรรม บริษัทท่ีเขาไปลงทุนจะเปนบริษัท

ขนาดกลางและเล็ก ซึง่เขาไปทำธุรกจิมาแลวกวา 10 ป 
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ขอแนะนำในการทำธุรกจิในตลาดใหม 
เนื่องจากกลุมประเทศตลาดใหม เปนประเทศ

ที่เพ่ิงเปดรับระบบการคาเสรี ดังนั้นความรูความ

เขาใจในปจจัยการประกอบธุรกิจของภาครัฐบาล 

และเอกชนเองยังไมดีพอ จึงจำเปนที่นักลงทุนจะตอง

รูเรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ในการทำ

ธุรกิจกอน และถึงแมกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ  

อาจไมจงูใจ หรอืเกือ้หนนุการลงทุนจากภายนอก แตนกั

ลงทุนจะตองพยายามเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลอง 

ในขณะเดียวกันประเทศตลาดใหมก็เปนที่สนใจตอ

ประเทศที่พัฒนาแลวอยางมาก  

ปจจุบนั ประเทศคูแขงของไทยในระดับเดยีวกนั

ที่ชัดเจน ไดแก จีน สิงคโปร และมาเลเซีย ซึ่งจะ

ลงทุนในอุตสาหกรรมคลายคลึงกัน โดยมีชนิด

เทคโนโลยี และขนาดการลงทุนที่ใกลเคียงกัน  

เชน ธุรกิจกอสรางสาธารณูปโภค ประเภทแหลงน้ำ 

ลงทุนสรางโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแปงมนัสำปะหลัง

ในประเทศไนจีเรีย การปลูกขาวและโรงสีขาวใน

ประเทศกานาและไนจีเรีย ธุรกิจการเกษตรจำพวก

เมล็ดพันธุ อาหารสัตวในประเทศแทนซาเนีย ผลิต

ไฟฟาในประเทศซูดาน  

- ในสวนกลุมประเทศยุโรปตะวันออก ธุรกิจ

ไทยมีการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เม็ด

พลาสติก สวนรานอาหารไทยและสปา มีอยูเกือบ 

ทุกประเทศ  

“ประเทศคูแขงของไทย 
ในระดับเดียวกันท่ีชัดเจน  

ไดแก จีน สิงคโปร และมาเลเซีย  
ซึ่งจะลงทุนในอุตสาหกรรมคลายคลึงกัน  

โดยมีชนิดเทคโนโลยี  
และขนาดการลงทุนท่ีใกลเคียงกัน” 
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 กมัพชูานอกจากเปนประเทศท่ีมปีระวตัศิาสตร
มาอยางยาวนานแลว ปจจุบันยังถือเปนหนึ่งใน
ประเทศท่ีมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยาง
รวดเรว็ในหลายๆ ดาน นบัตัง้แตการเปดประเทศ
หลงัการเลือกตัง้ทัว่ไปภายใตรฐัธรรมนูญในป 2547 
กมัพชูาเปนประเทศทีอ่ดุมไปดวยทรพัยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ นอกจากน้ี
รัฐบาลกัมพูชายังใหความสำคัญกับการลงทุน
ในประเทศเปนอยางมาก ที่ผานมา ไดมีการ
ปรับปรุงแกไขกฎ/ระเบียบดานการลงทุนใหเอื้อ
ตอนักลงทุนตางชาติ รวมทั้งไดเรงปรับปรุง 
กฎระเบียบใหมีความโปรงใสและลดข้ันตอน
การขอใบอนุญาตประกอบการลงทุนมากขึ้น  

ศกัยภาพในการลงทุนของกัมพชูา 
กัมพูชามีที่ตั้งซึ่งเปนจุดเชื่อมโยงที่สำคัญของ

ภูมิภาค 

• ทางบก 

กัมพูชาจำแนกเสนทางรถยนตสายหลักและ

สายรองโดยใชตัวเลขกำกับในลักษณะเดียวกับไทย 

กลาวคือ เสนทางสายหลักที่ออกจากพนมเปญไปยัง

ภูมิภาคตางๆ จะใชเลขหลักเดียว (National Road) 

สวนเสนทางสายรอง (Feeder Road) จะมีหมายเลข

แยกเปน 2 หรือ 3 หลักแยกยอยจากหมายเลขถนน

สายหลัก ทั้งนี้ ถนนสายหลักของกัมพูชามี 7 สาย 

นับเวียนซายตามเข็มนาฬกา จากการที่ธนาคาร

พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) 

ไดทำการศึกษาแผนแมบนการพัฒนาดานตางๆ ใน

อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater Mekong Sub 

region : GMS) ซึ่งประกอบดวยสมาชิก 6 ประเทศ 

ในสวนของการพัฒนาดานคมนาคมทางบกเกี่ยวกับ

ทางหลวง ADB ไดกำหนดรวม 10 สายทาง โดยมี

เสนทางท่ีเกี่ยวของกับประเทศไทย - กัมพูชา ดังนี้ 

1. Central Sub - Corridor หรอื เสนทาง R 1 

กรงุเทพฯ - กรงุพนมเปญ - นครโฮจิมนิห - หวงุเตา 

 
บีโอไอ...สงเสริมลงทุนไทยในตางประเทศ 

กัญญาณี ปุสเดโว 

กัมพูชา  
โอกาสในทุกดานของนักลงทุนไทย 
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เดียวของกัมพูชา ปจจุบันไดมีการปรับปรุงโดยการ

วางคอนเทนเนอรรอบทาเรือน้ำลึกความยาว 240 

กโิลเมตร และขยายพ้ืนทีท่ีจ่อดเรอืความยาว 160 เมตร 

สำหรบัรองรับเรอืทีก่นินำ้ลกึ 9 เมตร เสนทางเดินเรือ

ที่ติดตอกับสีหนุวิลล ไดแก สหรัฐฯ ยุโรป จีน 

ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุน มาเลเซีย ฟลิปปนส 

สิงคโปร เกาหลีใต ไทย และเวียดนาม 

2. ทาเรือนานาชาติพนมเปญ (Phnom 

Penh) ซึ่งอยูลึกเขามาประมาณ 330 กิโลเมตรจาก

ปากแมนำ้โขงทีช่ายฝงทะเลจนีใตของประเทศเวยีดนาม 

และจากการที่เปนทาเรืออยู ในลำน้ำ ทำใหความ

สามารถในการรองรับเรือในฤดูแลงกับฤดูน้ำหลาก

จะตางกันมาก ทั้งจากอุปสรรคของการเดินเรือและ

ระดับความลึกหนาทาคือ สามารถรองรับเรือระวาง 

2,000 ตัน กับ 5,000 ตันในแตฤดูตามลำดับ 

3. ทาเรือเอกชนชื่อ ทาเรือออกญามอง 

(OknhaMong Port) ซึ่งตั้งอยูติดอาวไทยในเขต

จังหวัดเกาะกง เหนือขึ้นมาจากทาเรือสีหนุวิลล เปน

ทาเรอืทีเ่ปดดำเนนิการควบคูกบัการขยายขนาดหนาทา 

ปจจุบันสามารถรองรับเรือระวาง 500 - 1,000 ตัน 

เศรษฐกิจการคา 
• ภาวะเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาติ (GDP) ในป 2556 

ของกัมพูชามีมูลคาถึง 15.64 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

ในขณะที่รายไดตอหัวประชากรเพิ่มขึ้นจากป 2555 

มาอยูที่ 2,600 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือวารายไดตอหัว

ของชาวกัมพูชาเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ในป 2556 

กัมพูชามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) 

รอยละ 7 ซึ่งเปนการขยายตัวอยางตอเนื่องตั้งแตป 

2552 เปนตนมา ทั้งนี้การขยายตัวดังกลาวเกิดจาก  

1. การขยายตัวของภาคเกษตร โดยมีการ

ผลติขาวและสงออกขาวเพิม่ขึน้ภายใตนโยบายสงเสรมิ

การปลกูและการสงออกขาวของรฐับาล นอกจากนี้ยังมี

การขยายพ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราอีกดวย 

• ทางทะเล 

กมัพชูามทีาเรอืนานาชาติ 3 แหงเปนรฐัวสิาหกจิ 

2 แหง คือ 

1. ทาเรือนานาชาติสีหนุวิลล (Kampong 

Saom: Sihanoukville) ถือเปนทาเรือน้ำลึกแหง

ในสวนของไทยคือ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวง

หมายเลข 33 มุงสูฉะเชิงเทรา - กบินทรบุรี -

อรัญประเทศ ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร ใน

สวนของกัมพูชาคือ จากจุดผานแดนถาวรคลองลึก-

ปอยเปต เขาสูเขตแดนกัมพูชาระยะทางประมาณ 

420 กิโลเมตร โดยเปนการเช่ือมตอกับเสนทาง

หมายเลข 5 ของกัมพูชา ผานจังหวัดบันเตียเมียเจย 

พระตะบอง โพธิสัต กัมปงชะนัง เขาสูกรุงพนมเปญ 

และเชื่อมตอดวยเสนทางหมายเลข 1 ผานจังหวัด

กันดาล ไปขามแมน้ำโขงท่ีเนี๊ยกเลือง จังหวัดไปรเวง 

สูจังหวัดสวายเรียง จรดชายแดนกัมพูชา - เวียดนาม

ที่ดานบาเวต (Bavet) 

2. The Southern Coastal Sub - Corridor 

หรือเสนทาง R10 เปนเสนทางเลียบชายฝงทะเล 

ไทย - กมัพชูา - เวยีดนาม เปนเสนทางเช่ือมตอภายใต

ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวด ี - 

เจาพระยา - แมโขง (ACMECS) โดยเริ่มจากจังหวัด

ตราด (ไทย) - เกาะกง (กัมพูชา) - อ.สะแรอัมเบิล 

- สีหนุวิลล - คาเมา (เวียดนาม)  
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2. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม จาก

การขยายตัวของอุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผา

สำเร็จรูป 

3. การขยายตัวของภาคบริการ จากธุรกิจ

การทองเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการ

สนบัสนนุการทองเทีย่วภายในประเทศของรัฐท่ีเพิม่ขึน้ 

• ประเทศคูคาท่ีสำคัญคือ สหรัฐอเมริกา

เปนประเทศท่ีกัมพูชาสงออกมากท่ีสุดในป 2556 

โดยมีการสงออกมากถึงรอยละ 32.6 รองลงมา

ไดแก อังกฤษรอยละ 8.3 สวนประเทศไทยเปน

ประเทศท่ีกัมพูชานำเขามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

27.1 โดยสามารถแซงเวียดนามซึ่งเคยเปนประเทศที่

กัมพูชานำเขามากที่สุด 

• สินคาสงออกที่สำคัญ สินคาเกษตรกรรม 

ไดแก ขาว ยางพารา ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑปลา

และใบยาสูบ สินคาอุตสาหกรรม ไดแก เสื้อผา  

เครื่องนุงหม รองเทา และสิ่งทอ 

• สินคานำเขาท่ีสำคัญ ผลิตภัณฑน้ำมัน 

เชือ้เพลงิสำเรจ็รปู อาหารและเคร่ืองดืม่ รถจักรยานยนต

และสวนประกอบ รถยนตอุปกรณและสวนประกอบ  

ปูนซีเมนต เหล็กและเหล็กกลา  

“กัมพูชามีความสมบูรณทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม  

ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 60  
ของพื้นที่ประเทศ” 

ศกัยภาพการรองรับการลงทนุในประเทศกมัพชูา 
• ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 

กมัพูชามีความสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ 

เชน ปาไม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 60 

ของพื้นที่ประเทศ นอกจากน้ียังมีสินแรตางๆ จำนวน

มาก เชน ทอง ทองแดง แรเหล็ก เปนตน รวมทั้ง

กัมพูชามีโตนเลสาบ ซึ่งเปนทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ
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ที่สุดในเอเชีย มีพื้นท่ีกวางถึงประมาณ 10,000 

ตารางกิโลเมตร มีความหลากหลายของพันธุพืชและ

สัตวเขตรอน 

• แรงงานในวัยทำงาน 

ประชากรท่ีอยูในวัยแรงงาน (25 - 54 ป) มี

สดัสวนทีส่งู คดิเปนรอยละ 38.2 ของจำนวนประชากร

ทั้งหมด 

• คาจางแรงงานต่ำ 

กฎหมายแรงงานของกัมพูชาไดกำหนดคาจาง

แรงงานตองไมต่ำกวาคาจางข้ันต่ำคือ 80 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอเดือนสำหรับแรงงานในระดับพนักงาน

ทั่วไป ซึ่งคาจางแรงงานข้ันต่ำของกัมพูชาจะมีอัตรา

ต่ำกวาคาจางแรงงานของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

เดียวกัน 

• สถานท่ีทองเที่ยว 

กัมพูชามีแหลงทองเท่ียวหลากหลายท้ังแหลง

ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร แหลงทองเท่ียวเชิง

วฒันธรรมและแหลงทองเท่ียวทางทะเล ซึง่ชาวตางชาติ

ใหความสนใจเดินทางเขาไปทองเท่ียวในกัมพูชา 

เพิ่มมากขึ้นทุกป  

• การไดรับสิทธิพิเศษดานภาษีศุลกากร 

กัมพูชาเปนประเทศที่ไดรับสิทธิพิเศษดานภาษี

ศุลกากร (General Special Preferences : GSP) 

จากกลุมประเทศที่พัฒนาแลว เน่ืองจากกัมพูชาเปน

ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาต่ำมากตามบัญชีของ

องคการสหประชาชาติ  

 

เมอืงเศรษฐกิจทีน่าสนใจในประเทศกัมพชูา 
• บันเตียเมียนจัย 

เปนเมืองที่อยูติดกับชายแดนไทย มี เขต

เศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียงซึ่งหางจากชายแดน

ไทยประมาณ 10 กิโลเมตร นอกจากน้ียังมีเขต

เศรษฐกิจพิเศษที่เมืองศรีโสภณ มีเสนทางคมนาคมท่ี

สะดวก เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ  

• พระตะบอง 

เปนเมอืงอูขาวอูนำ้ของกัมพูชา มกีารเพาะปลูก

ขาวเปนอันดับหน่ึง นอกจากน้ียังมีการเพาะปลูก 

ขาวโพด ถั่วเหลือง และมันสำปะหลัง เหมาะสำหรับ

อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลการเกษตร 

• เสียมราฐ 

เปนแหลงทองเที่ยวสำคัญของกัมพูชาเปนที่ตั้ง

ของนครวัด นครธม หมูปราสาทหินจากอาณาจักรขอม 

แหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติบรเิวณโตนเลสาบ เหมาะ

สำหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว โรงแรม รานอาหาร  

• พนมเปญ 

เปนที่ตั้งของเมืองหลวง เปนศูนยกลางในการ

กระจายสินคาของประเทศ มีเสนทางคมนาคมท่ี

สะดวก มีทาเรือพนมเปญ มีทาอากาศยานนานาชาติ 

และมีเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ มีประชากร

ประมาณ 2 ลานคน เหมาะสำหรับอุตสาหกรมส่ิงทอ 

อุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออก  

• สวายเรียง 

เปนเมอืงทีอ่ยูตดิกบัชายแดนเวียดนาม เปนทีต่ัง้

ของเขตเศรษฐกิจพิเศษแมนฮัตตัน มีแรงงานในพ้ืนที่

จำนวนมาก อัตราคาไฟฟาจะถูกกวาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษอ่ืน เนื่องจากมีการซ้ือไฟฟาจากเวียดนาม 

เหมาะสำหรับอุตสาหกรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมผลิต

เพื่อการสงออก โดยสามารถสงออกผานทาเรือ 

โฮจิมินหได 

• พระสีหนุ 

เปนเมืองชายทะเลยอดนิยมมากท่ีสุดของ

ประเทศ เปนแหลงทองเที่ยวและอาหารทะเล มี

แหลงกาซธรรมชาติและนำ้มนั หางจากกรุงพนมเปญ 

246 กิโลเมตร นอกจากน้ียังเปนที่ตั้งของเขตนิคม

อุตสาหกรรมพิเศษสีหนุวิลล มีทาเรือน้ำลึกนานาชาติ 

และถือเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางตอนใต

ของประเทศ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 

โรงแรม การทองเท่ียว และอุตสาหกรรมการผลิต

เพื่อสงออก 
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เสียมราฐ (SIEM REAP) 

 • เปนแหลงทองเที่ยว 

 • ที่ตั้งสนามบินนานาชาติเสียมราฐ 

 • เหมาะสำหรับธุรกิจทองเที่ยว  

รัตนคีรี (RATANAKIRI) 

 • เปนแหลงเกษตรกรรม 

 • ทรพัยากรท่ีสำคญั ไดแก ทองคำ ทับทิม 

 • เหมาะสำหรับธุรกิจเกษตรและเหมืองแร  

พระตะบอง (BATTAMBANG) 

 • เปนแหลงเกษตรกรรม  

  ไดแก ขาว ขาวโพด 

 • เหมาะสำหรับธุรกิจ 

  เกษตร เกษตรแปรรูป 

  แล ะ เ ค ร่ื อ ง จั ก ร กล 

  การเกษตร 

เกาะกง (KOH KONG) 

 • เปนแหลงทองเที่ยวทางทะเล 

 • ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกาะกง 

 • มีทรัพยากร วัตถุดิบและแรงงาน 

 • เหมาะสำหรับอตุสาหกรรมแปรรูปไม  

  สินคาเกษตร และสัตวน้ำ 

พระสีหนุ (PREAH SIHANOUK) 

 • ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีหนุวิลล 

 • มีทาเรือน้ำลึก 

 • มีการคนพบน้ำมันและกาซ 

 • เหมาะสำหรบัธุรกิจทองเที่ยว บริการ  

  กาซธรรมชาติ กอสราง โลจิสติกส 

สวายเรียง (SVAY RIENG) 

 • ที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมนฮัตตัน 

 • ใกลประเทศเวียดนาม 

 • คาไฟถูกกวาเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ 

 • มีแรงงานมาก    

 • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

  และสิง่ทอ 

พนมเปญ (PHNOM PENH) 

 • ศูนยกลางธุรกิจ 

 • ที่ตั้งสนามบินนานาชาติ  

 • เสนทางคมนาคมสะดวก    

 • เหมาะสำหรับธรุกจิทองเทีย่วและบริการ 

บันเตียเมียนจัย (BANTEAY MEANCHEY) 

 • ทีต่ัง้เขตเศรษฐกจิปอยเปตโอเนยีงหางจากชายแดน 

  ไทย 10 กิโลเมตร  

 • หางจากพนมเปญ 410 กิโลเมตร และใกลทาเรือ 

  แหลมฉบัง 

 • มีแรงงานจำนวนมาก  

 • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ  
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อุบลราชธานี ประกอบดวยชองทางการคา ไดแก  

จุดผานแดนถาวร 6 แหง จุดผอนปรน 9 แหง ในป 

2556 การคาชายแดนระหวางไทย - กัมพูชา มีมลูคา 

84,455 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป  

2555 รอยละ 13.73 โดยเปนการสงออก 75,670 

ลานบาท และเปนการนำเขา 8,784 ลานบาท โดย

ไทยเปนฝายเกินดุลการคา โดยจงัหวัดที่มีการสงออก

และนำเขาอันดับหนึ่ง ไดแก สระแกว รองลงมาคือ 

ตราด และจันทบุรี 

• ปจจุบันไทย - กัมพูชา มีการลงนามความ

รวมมือแลกเปล่ียนสิทธิการเดินรถระหวางกันฝายละ 

40 คัน โดยเริ่มใชเมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 โดย

ฝายไทยจัดสรรโควตารถบรรทุก 30 คัน รถโดยสาร 

10 คัน ในสวนของรถโดยสารนั้น ฝายไทยไดมอบ

หมายใหบริษัท ขนสง จำกัด (บขส.) เปนผูเดินรถ 

ซึ่งเริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555 

กำหนดใน 2 เสนทาง คือ เสนทางกรุงเทพฯ -

อรัญประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ ระยะทาง 719 

กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 11 ชั่วโมง อัตราคา

โดยสาร 900 บาทตอคน และเสนทางกรุงเทพฯ - 

อรัญประเทศ - ปอยเปต - เสียมราฐ ระยะทาง 424 

กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง อัตราคา

โดยสาร 750 บาท ในขณะนี้ไดมีการเจรจาในการ

เปดเดินรถจากจังหวัดศรีสะเกษไปยังจังหวัดเสียม

ราฐของกัมพูชา 

“ในสวนของรถโดยสารน้ัน ฝายไทย 
ไดมอบหมายใหบริษัท ขนสง จำกัด 

 เปนผูเดินรถ ซึ่งกำหนดใน 2 เสนทางคือ
กรงุเทพฯ - อรญัประเทศ - ปอยเปต - พนมเปญ 

และ 
กรงุเทพฯ - อรญัประเทศ - ปอยเปต - เสยีมราฐ” 

  
แนวโนมการลงทนุไทยในประเทศกัมพชูา 

• นับตั้งแตกัมพูชาเปดรับการลงทุนจาก 

ตางประเทศ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2537 จนถึงวันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

กัมพูชา (Cambodian Investment Board : CIB) 

ไดอนุมัติโครงการสงเสริมการลงทุนในกัมพูชา มี

มูลคาการลงทุน 39,886 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ประเทศไทยมีการลงทุนในกัมพูชา มีมูลคาการลงทุน 

866 ลานเหรยีญสหรัฐฯ  

• ไทยและกัมพูชา มีแนวพรมแดนตอเนื่อง

กันถึง 805 กิโลเมตร จังหวัดชายแดนไทยที่มี

พรมแดนติดกับกัมพูชามี 7 จังหวัด ไดแก สระแกว 

จันทบุรี ตราด ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมยและ
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• ปจจุบันบริษัทไทยที่ลงทุนในกัมพูชามี

หลายบรษิทั เชน บรษิทัเจรญิโภคภัณฑ ผลติอาหารสัตว 

บริษัท น้ำตาลมิตรผล บริษัทโรงงานน้ำตาลขอนแกน 

บรษิทั ปตท.สผ. สำรวจและผลิตกาซ บรษิทั Betagro

ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย เปนตน 

“กัมพูชามีพื้นท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการ 
เพาะปลูก โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูกขาว 

ถึงรอยละ 65 ของพื้นท่ีทำการเกษตร 
ทั้งประเทศ แตยังขาดผูประกอบการ 

ที่มีทักษะและความพรอม” 
 

อุตสาหกรรมไทยท่ีมีศักยภาพในการลงทุนใน
กมัพชูา 

อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปการเกษตรและ

อาหาร 

กมัพชูามพีืน้ทีอ่ดุมสมบรูณและมสีภาพภมูปิระเทศ

และภูมิอากาศเหมาะแกการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

หลากหลายชนิด โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูกขาวถึงรอยละ 

65 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งประเทศ แตยังขาด 

ผูประกอบการท่ีมีทักษะและความพรอมในการผลิต

และแปรรูปสินคาเกษตร และยังขาดความรูและ

เทคโนโลยี ในการเพาะปลูกพืชในเชิงพาณิชย

เกษตรกรกัมพูชาสวนใหญเปนผูประกอบการรายเล็ก

ที่ทำการเกษตรแบบด้ังเดิม ซึ่งเนนการเพาะปลูกเพ่ือ

บรโิภคเปนหลกั นบัเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการ

ไทยสามารถเขาไปเติมเต็มในสวนนี้ได  

นอกจากน้ีรัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนการลงทุน

ในธุรกิจการเกษตรและเกษตรแปรรูป จึงใหสิทธิ

พิ เศษในการลดหยอนภาษีสำหรับการนำเข า

เคร่ืองจักรท่ีใชในการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือการ 

สงออก รวมทั้งอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติลงทุนใน

ธุรกิจเกษตรและเกษตรแปรรูปได 100 % ในกิจการ

สวนใหญ ยกเวนบางสาขา อาทิ การเพาะปลูกพืช

พื้นเมือง เชน สมุนไพร และยา ซึ่งสงวนไวสำหรับ

เกษตรกรชาวกัมพูชา เปนตน 

“อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 
เปนอุตสาหกรรมหลัก ที่ไดรับ 

ความนิยมจากตางประเทศ ในการเขาไปลงทุน 
เนื่องจากมีคาจางแรงงาน 

คอนขางจะต่ำที่สุดในภูมิภาค” 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมในกัมพูชา

เปนอุตสาหกรรมหลักท่ีไดรบัความนิยมจากตางประเทศ

ในการเขาไปลงทุนและจางแรงงาน เนือ่งจากมีคาจาง

แรงงานคอนขางจะต่ำที่สุดในภูมิภาค จากสถิติเมื่อป 

2556 มีการจางงานในอุตสาหกรรมน้ีประมาณ 

650,000 คน และกัมพูชายังไดสิทธิพิเศษดาน

ศลุกากรจากยุโรปและสหรฐัอเมรกิาอีกดวย สวนใหญ

รูปแบบการผลิตในกัมพูชาจะเปนลักษณะ ผูรับจาง

ตัดเย็บ ซึ่งตองอาศัยวัตถุดิบตนน้ำจากประเทศไทย 

ไดแก ผาผืนและเสนดาย 

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

จากปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร 

เนื่องจากคนรุนใหมสวนใหญของกัมพูชานิยมไป

ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทำใหเคร่ืองจักรกล
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การเกษตรเปนทีต่องการเพิม่มากขึน้ ทัง้นีเ้ครือ่งจกัรกล

และอุปกรณการเกษตรท่ีเหมาะกับตลาดกัมพูชาควร

มีเทคโนโลยีไมซับซอน ใชงานสะดวก สามารถซอม

บำรุงไดงาย และราคาไมสูงมาก เครื่องจักรกล

การเกษตร ไดแก รถไถ รถเก็บเกี่ยว รถตัดหญา 

เครื่องสูบน้ำ เครื่องปมน้ำ เครื่องสีขาว เปนตน 

“นักลงทุนตางชาติสามารถเปนเจาของ
กิจการไดสูงสุด 100 % ยกเวนการถือ

ครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีตางชาติ 
ไมสามารถถือครองได” 

 

ขอควรรูการทำธุรกจิในกัมพชูา 
1) นักลงทุนตางชาติสามารถเปนเจาของ

กิจการไดสูงสุด 100% ยกเวนการถือครองกรรมสิทธิ์

ในท่ีดินที่ตางชาติไมสามารถถือครองได ผูมีสิทธิใน

การถือครองที่ดินในกัมพูชา ไดแก ผูมีสัญชาติ

กัมพูชาและนิติบุคคลท่ีมีสิทธิเสมือนเปนชาวกัมพูชา 

ซึ่งไดแกนิติบุคคลที่มีชาวกัมพูชาถือหุนและมีสิทธิใน

การออกเสียงรอยละ 51 ขึ้นไป การใหที่ดินสัมปทาน

เพือ่การพฒันากบันักลงทนุตางชาตใินประเทศกมัพูชา

จะมีระยะเวลา 90 ป  

2) คนกมัพชูามีรปูแบบการใชชวีติแบบสุขนยิม 

ชอบสังสรรค สังคม คนกัมพูฃาที่มีกำลังซ้ือสูง จะมี

ลักษณะการตัดสินใจซ้ือสินคาแบบไมลังเล นิยมของ

แบรนดเนม สินคาออกใหม เพื่อแสดงถึงสถานะทาง

สังคม การซื้อสินคานิยมซ้ือเปนเงินสดไมวาสินคานั้น

จะราคาเทาไหรก็ตาม 

3) ในกัมพูชา การทำตลาดตองเปนแบบปาก

ตอปาก เนือ่งจากคนกัมพชูามีนสิยัชอบทำตาม ซือ้ตาม 

และใหความเชื่อถือการบอกกันปากตอปากมากกวา

การดูโฆษณาตามส่ือตางๆ 

“การขอรับการสงเสริมการลงทุนในกัมพูชา 
สามารถย่ืนคำขอไดที่ The Cambodian 
Investment Board; CIB ซึ่งทำหนาที่

กลั่นกรองขอเสนอของภาคเอกชน  
ในลักษณะเปน One stop service” 

4) การขอรับการสงเสริมการลงทุนในกัมพูชา 

บริษัทสามารถย่ืนคำขอไดที่ The Cambodian 

Investment Board; CIB ซึง่ทำหนาทีก่ลัน่กรองขอเสนอ

ขอรบัการสงเสรมิการลงทุนของภาคเอกฃน ในลกัษณะ

เปน One stop service  

• จะมีการตอบรับหรือปฏิเสธการใหความ

เห็นชอบในหลักการภายใน 3 วันทำการ และจะ

พิจารณาใหการสงเสริมภายใน 28 วันทำการ (หาก

เอกสารสมบูรณ) 

• มีสิทธิเลือกระหวางไดรับการยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล หรือคาเสื่อมราคาในอัตราพิเศษ 

(ประมาณรอยละ 40 ของราคาทรัพยสินที่ใชในการ

ประกอบธุรกิจ สำหรับมูลคาของเคร่ืองจักรและ

อุปกรณใหม หรือท่ีใชแลวในการผลิต ซึ่งหากเลือกที่

จะไดรับการยกเวนภาษีก็อาจจะไดรับการยกเวนภาษี

ไดสูงสุดถึง 9 ป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของโครงการ 

และขนาดของจำนวนเงินท่ีใชในการลงทุน 

• ไดรับการยกเวนอากรนำเขาเคร่ืองจักร 

เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุกอสรางสำหรับการผลิต 

ทดแทนการนำเขา (หากเลิกโครงการกอนครบ 5 ป

นับแตนำเขา ตองเสียอากรตามคาเคร่ืองจักรฯ 

สำหรับสวนที่ยังตัดคาเสื่อมไมหมด) 

• ไดรับการยกเวนอากรนำเขา วัตถุดิบ 

สินคากึ่งสำเร็จรูปและสวนประกอบ สำหรับโครงการ

ผลิตเพื่อสงออก และโครงการผลิตสินคาสนับสนุน

ตอเนื่อง 

• ไดรับการยกเวนภาษีการสงออก ยกเวนใน
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• มีสิทธิจางพนักงานตางชาติได แตตองเปน

พนักงานตางชาติที่มีคุณสมบัติและความสามารถ

สำหรับตำแหนงงานที่คนกัมพูชาไมสามารถทำได 

ทั้งนี้ตองมีการขอใบอนุญาตเขาเมืองประเภททำงาน 

และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่กฎหมายวาดวย

แรงงานและการเขาเมือง  

กรณีกฎหมายกำหนดประเภทของกิจการไวตางหาก 

• สิทธิประโยชนจากการสงเสริมฯ เปนสิทธิ

เฉพาะ ไมสามารถโอนใหบุคคลอื่น ยกเวนการผนวก

หรือควบรวมกิจการที่ไดรับอนุญาตจาก CDC และ

ขอกำหนดเกี่ยวกับกิจการที่ตองหามและที่สามารถ

ขอรับการสงเสริมฯ รวมทั้งวงเงินลงทุนขั้นต่ำ  
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 เวียดนามเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในการ
ดึงดูดการลงทุนจากตางชาติสูงเปนอันดับตนๆ
ในอาเซียน เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ เชน ฟอสเฟต ถานหนิ บอกไซต ปาไม 
พลงังานนำ้ นำ้มนัและกาซธรรมชาต ิประกอบกบั
มีประชากรเปนจำนวนมากถึง 51.4 ลานคน
โดยประชากรประมาณรอยละ 67.8 ลานคนอยู
ในวัยทำงาน (อายรุะหวาง 15 - 49 ป) และมคีาจาง
แรงงานท่ียังไมสูงเมื่อเทียบกับประเทศไทย 

“คาดวาไทยจะมีการเติบโตทั้งในดานจำนวน
โครงการและมูลคาการลงทุนไมนอยกวา 
รอยละ 10 ตอป ภายในป 2560 คาดวา
ภาคธุรกิจจากประเทศไทยจะเขาไปลงทุน 
ในเวยีดนามกวา 342.07 ลานเหรยีญสหรฐัฯ” 

จากสถิติ การลง ทุนของไทยในประ เทศ

เวียดนามโดยหนวยงาน Foreign Investment 

Agency, Ministry of Planning and Investment of 

Vietnam ในป 2555 ที่ผานมา ไทยมีมูลคาการ

ลงทุนโดยตรงในเวียดนามกวา 199.4 ลานเหรียญ

สหรฐัฯ และมจีำนวนท้ังสิน้ 39 โครงการ ทัง้นี ้คาดวา

จะมีการเติบโตท้ังในดานจำนวนโครงการและมูลคา

การลงทุนไมนอยกวารอยละ 10 ตอป ภายในป 

2560 คาดวาภาคธุรกิจจากประเทศไทยจะเขาไป

ลงทุนในเวียดนามกวา 342.07 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

จึงเปนโอกาสของนักลงทุนไทยในการเขาไปลงทุนใน

ประเทศเวียดนามในภาคธุรกิจตางๆ อาทิ เชน 

 
บีโอไอ...สงเสริมลงทุนไทยในตางประเทศ 
นวรัตน วงศเบญรัตน 

เวียดนาม  
เนื้อหอมตลอดกาลสำหรับนักลงทุน 

จากสถิติ กาาาารรรลลลงงงททุนนขขขขอองไทยในประ

ดนามโดยหนววยยงาน Fooreign Investm
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1) อุ ตสาหกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ เวียดนามเปนประเทศที่มี

ทรพัยากรธรรมชาติจำนวนมาก ทัง้สวนที่ใชเปนเชือ้เพลิง

เชน น้ำมัน ถานหิน และแรธาตุตางๆ นับเปนโอกาส

ของนกัลงทุนไทยทัง้ในการขดุคนและการใชประโยชน

จากทรัพยากรเหลานี ้รวมถึงอตุสาหกรรมตอเนือ่งตางๆ 

เชน การกอสราง การขนสง การแปรรูปทรัพยากร 

ธรรมชาติ และอุตสาหกรรมที่สามารถใชประโยชน

จากทรัพยากรรวมกันได 

สงเสริมใหเกิดการขยายตัวของภาคธุรกิจกอสราง 

และมีแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบาน 

ลงทนุดานไหนคนไทยจะรุง 
ภาพเศรษฐกิจโดยรวมประเทศเวียดนามเปน

ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู ใน

เกณฑสูงและเติบโตอยางตอเนื่อง มีอัตราการเจริญ

เติบโตเฉล่ียตอปรอยละ 7.0 โดยเฉพาะการเติบโต

ในสาขาอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวประมาณ

รอยละ 15 ตอป 

เมื่อประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร

และปจจัยแวดลอมแลว สามารถสรุปไดวา เวียดนาม

เปนประเทศหนึ่งที่นาสนใจลงทุน ซึ่งอาจสรุปโอกาส

และประเด็นที่นาสนใจในการลงทุนของแตละ

ประเภทกิจการไดดังนี้ 

“ไทยและเวียดนามมีสินคาที่คลายคลึงกัน 
รวมถึงยังเปนคูแขงทางธุรกิจ แตทั้งสอง
ประเทศยังสามารถรวมมือกันได โดยอาศัย
ความสมบูรณของทรัพยากรและแรงงานของ
เวียดนาม กับความสามารถดานการแปรรูป 
เทคโนโลยี และการจัดการตลาดของไทย” 

- อุตสาหกรรมประมงและประมงแปรรูป

เนื่องจากประเทศเวียดนามมีชายฝงทะเลตลอดท้ัง

ประเทศวา 3,260 กิโลเมตร มีแหลงเพาะพันธุปลา

นำ้จดืกวา 2,000 ชนดิ แตยงัขาดเทคโนโลยี เพาะเลีย้ง

และแปรรูป ซึ่งประเทศไทยมีความไดเปรียบใน

อุตสาหกรรมเหลานี้ 

- อุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรม

ปโตรเคมี เวียดนามมีแหลงพลังงานจำนวนมาก โดย

เฉพาะน้ำมันและกาซธรรมชาติ ในปจจุบันประเทศ

เวียดนามมีโรงกลั่นน้ำมัน 3 แหง และความตองการ

พลังงานภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

- อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ งหม 

สามารถใชฐานประเทศเวียดนามผลิตเพื่อการสงออก

ไปยังประเทศสหรัฐฯ เน่ืองจากไดรับสิทธิประโยชน

ดานภาษีศุลกากร (GSP) จากสหรัฐฯ และคาจาง

แรงงานต่ำ 

- อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง ผูประกอบการจะ

ไดรับประโยชนจากอัตราคาจางแรงงานต่ำ เนื่องจาก

อุตสาหกรรมผลิตเครื่องหนังเปนอุตสาหกรรมที่ตอง

ใชแรงงานมาก การยายฐานการผลิตจะสงผลให

ตนทุนการผลิตต่ำลง  

- ธุรกิจกอสราง เน่ืองจากความตองการ 

ที่อยูอาศัยในประเทศเวียดนามเติบโตอยางตอเน่ือง 

จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจำนวนประชากร

ในประเทศ รวมถึงรัฐบาลเวียดนามมีนโยบาย 
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2) อุ ตสาหกรรมแปรรู ปพื ชผล เกษ ตร 

เวียดนามนับเปนประเทศท่ีมีศักยภาพสูงในการ 

เพาะปลูกพชืผลการเกษตร เชน ขาว ชา กาแฟพริกไทย 

ยางพารา และพืชท่ีใชผลิตเปนพลังงานทดแทนได 

แมโดยพื้นฐานของประเทศไทยและเวียดนาม จะมี

สินคาทีค่ลายคลงึกันรวมถึงยังเปนคูแขงทางธรุกิจ แต

ทั้งสองประเทศยังสามารถรวมมือกันไดในหลายๆ

ดาน โดยอาศัยความสมบูรณของทรัพยากรและ

แรงงานของเวียดนาม ประกอบกับความสามารถ

ดานการแปรรูป เทคโนโลยี และการจัดการตลาด

ของไทย อยางไรกต็าม จะมปีญหาการหาพ้ืนท่ีขนาดใหญ

เพื่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะในภาคใต ตัวอยาง

สาขาธุรกิจที่นาสนใจ คือ 

- โรงสีขาว บริเวณที่มีศักยภาพคือ จังหวัด

เกิ่นเธอ (Can Tho) อันเปนแหลงปลูกขาวสำคัญของ

เวยีดนาม แตปญหาคอื ขาวอยูในกลุมสนิคาออนไหว

นักลงทุนตางชาติสามารถรับจางสีได แตไมอนุญาต

ใหสงออก นอกจากนี้ยังตองลงทุนรวมกับจังหวัด 

โดยไมไดเปนหุนสวนหลัก 

- พืชอื่นๆ ปจจุบันบริเวณชายแดนเวียดนาม

ติดกับลาว และกัมพูชา เชน จังหวัดเตนินห 

(TayNinh) มีการปลูกมันสำปะหลังมากและมี 

นักลงทุนจากไตหวันไดเขามาปลูกยางพาราแลว สวน

จงัหวดัดองไน (Dong Nai) ในอดตีเคยปลกูยางมาก 

แตปจจุบันกลายเปนเขตอุตสาหกรรมแลว 

3) การแปรรปูอาหารทะเล เกษตรกรเวียดนาม

นิยมเล้ียงปลาประเภท Cat Fish ซึ่งเปนสายพันธุ

เดียวกันกับปลาสวายของไทย โดยบางสวนจะเลี้ยง

ในแมนำ้โขงซึง่ใหผลผลติด ีขณะท่ีบางสวนเลีย้งในบอ

ปจจบุนัเกษตรกรเวยีดนามนยิมเลีย้งปลามากกวาเลีย้งกุง 

เนือ่งจากการเล้ียงปลาใหผลผลติดีและรายไดโดยรวม

สูงกวา ตลาดปลากระปองยังเปดกวางโดยสหรัฐฯ 

และยุโรปนิยมบริโภคปลาทูนา สวนเอเชียนิยมปลา

ซารดนี ปญหาคอื วตัถดุบิไมเพยีงพอ ทำใหผูประกอบการ

ตองแขงขนักนัแยงซือ้ปลาทีห่นาแพปลา 

 “เมืองรอบนอกท่ีหางไกล ยังตองการ 
การพัฒนาอีกมากท้ังในเรื่องของโครงสราง 

พื้นฐานตางๆ ไมวาจะเปนถนน ทาเรือ  
ทาอากาศยาน โรงไฟฟา การพัฒนาดาน

อสังหาริมทรัพย” 
 

4) การกอสราง รวมท้ังวสัดุกอสราง เวยีดนาม

มีพื้นที่กวางใหญ เฉพาะเมืองใหญและสำคัญเทานั้น

ที่มีความพรอมดานสาธารณูปโภค แตเมืองรอบนอก

ที่หางไกลยังตองการการพัฒนาอีกมาก ทั้งในเรื่อง

ของโครงสรางพื้นฐานตางๆ ไมวาจะเปนถนน ทาเรือ 

ทาอากาศยาน โรงไฟฟา การพฒันาดานอสงัหารมิทรัพย 

รวมถงึโครงการพัฒนาเมอืงใหมอีกหลายแหง จึงเปน

โอกาสของนักลงทุนไทยท่ีจะศึกษาและรับชวงสมัปทานได 

เชน รัฐบาลเวียดนามมีแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตเมือง

ในชวงป 2553 - 2563 เพ่ือการอยูอาศัยกวา 364 

ลานตารางเมตร 

5) อุตสาหกรรมพลังงานและป โตรเคมี 

เวียดนามมีแหลงพลังงานจำนวนมากทั้งน้ำมันและ

กาซธรรมชาติ ปจจุบันเวียดนามมีโรงกลั่นน้ำมัน 3 

แหง และมีนโยบายดานการสงเสริมอุตสาหกรรม

พลังงานที่กำลังขยายตัวตามการเจริญเติบโตของ

ประเทศ รัฐบาลไดกอสรางโรงกล่ันน้ำมันแหงแรก

ของเวียดนามท่ี “ยวุงกวาต (Dung Quat)” ใน

จังหวัดกวางไหง (QuangNgai) ในภาคกลางใกลกับ

จังหวัดดานัง (Da Nang) จึงเปนโอกาสของ

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและผลิตภัณฑเกี่ยวเน่ืองท่ีจะ

เกิดตามมาในอนาคตเชนเดียวกับอุตสาหกรรมปโตร

เคมีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาแลว 

6) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เปน

อุตสาหกรรมท่ี ใชแรงงานมาก ซึ่ งจะทำให ได

ประโยชนจากคาจางแรงงานที่ต่ำและมีประสิทธิภาพ

ของเวียดนาม อีกทั้งนักลงทุนยังสามารถใชเวยีดนาม
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7) อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมการผลิตรองเทา ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่

ใชแรงงานมากและไดประโยชนโดยตรงจากคาจาง

แรงงานท่ีต่ำและมีฝมือของเวียดนาม ปจจุบัน

เวียดนามไดรับการยอมรับในเร่ืองของการเปนแหลง

ผลิตรองเทาอันดับ 1 ในอาเซียนและเปนผูสงออก

รองเทารายใหญอันดับ 4 ของโลกรองจากจีน 

ฮองกง และอิตาลี 

8) อุตสาหกรรมทองเที่ยวและธุรกิจตอเนื่อง

เปนอีกธุรกิจหน่ึงท่ีนักลงทุนไทยนาจะพิจารณาจาก

การท่ีเวียดนามเปนประเทศท่ีมีความม่ันคงทางการ

เมือง มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีชายฝงทะเล

ยาวติดตอกัน มีเมืองทาและแหลงโบราณสถาน 

เกาแก จนไดรับการจัดอันดับจากนิตยสารทองเท่ียว

ชั้นนำตางๆ ใหเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวที่

โดดเดนแหงหนึ่งในเอเชีย ตัวอยางเมืองทองเที่ยวที่

ไดรบัความนิยมของเวียดนาม ไดแก ฮานอย โฮจิมนิห 

เว ฮอยอัน ดาลัต และอาวฮาลอง 

ปจจุบันคนไทยสนใจเขาไปลงทุนธุรกิจสปาใน

ภาคกลางของเวียดนาม แตภาคนี้มักมีพายุรุนแรง

เปนประจำในชวงปลายเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ซึ่ง

อาจทำใหเปดดำเนินธรุกจิไดไมตลอดท้ังป อยางไรกต็าม

หากเนนทำตลาดในลูกคาระดับบน (Premium) การ

เปดดำเนนิการเพียง 6 - 7 เดือนตอป ธรุกจิกส็ามารถ

อยูได เชนเดียวกับที่ภูเก็ตหรือเกาะสมุยของไทย 

ขอแนะนำในการทำธุรกจิในเวยีดนาม 
สำหรับผูประกอบการที่ยังไมมั่นใจในการ

ลงทุนตางประเทศ อาจเริ่มตนธุรกิจดวยการสงสินคา

เขาไปทดลองตลาดกอนตัดสินใจลงทุน ซึ่งจะชวยให

เหน็ภาพความตองการของตลาดและเขาใจพฤตกิรรม

ของผูบริโภคไดชัดเจนขึ้น รวมทั้งมองเห็นปญหาที่

อาจตองมีการปรับเปล่ียนตัวสินคาหรือกลยุทธการ

เขาตลาดกอนลงทุนใหม ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงและ

ระยะเวลาในการทำตลาดหลังจากเขาไปลงทุนจริง 

นอกจากนั้นยังพบปจจัยเชิงบวกดานการศึกษา

และพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเวียดนาม เชน 

มาตรฐานการศึกษาของเวียดนามท่ีคอนขางสูง โดย

ปจจุบัน อัตราการรูหนังสือของประชาชนเวียดนาม

อยูที่รอยละ 94 ของประชากร โดยจำแนกเปนระดับ

ประถมศึกษารอยละ 92 ระดับมัธยมตนรอยละ 74 

ระดับมัธยมปลายรอยละ 38 เวียดนามใหความ

สำคัญตอการสงเสริมการเรียนรูดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกเยาวชนเพ่ือเปนฐาน

การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยใหความ

สำคัญแกเด็กนักเรียนที่มีพรสวรรคในชวงกอนเขา

มหาวิทยาลัยกวา 40 จังหวัด นอกจากนี้ ไดตั้ง

โรงเรียนมัธยมปลายสำหรับฝกสอนเด็กที่มีพรสวรรค

ในสาขาวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 

เปนตน เพ่ือสงเขาแขงขันดานวิชาการระหวาง

ประเทศ 

“เวียดนามไดเปรียบประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ 
เนื่องจากไดรับความชวยเหลือดานวิชาการ
และการถายทอดความรูดานเทคโนโลยีจาก

ประเทศท่ีพัฒนาแลวอยางตอเน่ือง เชน ญี่ปุน 
ฝรั่งเศส สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี  

เปนตน” 

เปนฐานในการผลิตเพื่อการสงออกไปยังสหรัฐฯ 

เนื่องจากเวียดนามไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี

ศุลกากร (GSP) จากสหรัฐฯ 

 “เวียดนามไดรับการยอมรับในเรื่องของการ
เปนแหลงผลิตรองเทาอันดับ 1 ในอาเซียน
และเปนผูสงออกรองเทารายใหญอันดับ 4 
ของโลก รองจากจีน ฮองกง และอิตาลี” 

 



IN
V
ES

TM
EN

T 
PR

O
M
O
TI

O
N
 J
O
U
RN

A
L 

วา
รส

าร
ส
งเ
ส
ริม

ก
าร
ล
งท

ุน
 

34

ประเทศเวียดนามมีความไดเปรียบประเทศ

กำลังพัฒนาอื่นๆ เน่ืองจากเปนประเทศที่ไดรับความ

ชวยเหลือดานวิชาการและการถายทอดความรูดาน

เทคโนโลยีจากประเทศท่ีพัฒนาแลวอยางตอเน่ือง 

เชน ญี่ปุน ฝรั่งเศส สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี 

เปนตน และเปนท่ีนาสังเกตวานักเรียนและนักศึกษา

เวียดนามสวนใหญมีความขยันหม่ันเพียรต้ังใจ และ

สนใจการเรียนทำใหการถายทอดความรูเปนไปอยาง

รวดเร็ว และเมื่อเขาสูวัยทำงาน แรงงานเวียดนาม

ก็ไดรับการยอมรับวาเปนแรงงานที่ขยัน มีความ

อดทนและเรียนรู เร็ว แตขณะเดียวกันก็มีความ 

Aggressive มากในเร่ืองของสวัสดิการและคาแรง

เชนกัน 

ฮานอย (Hanoi) 
✪ เปนเมืองหลวง เปนศูนยกลางการบริหารประเทศ 

 และธุรกิจในภาคเหนือมีแมน้ำหลายสาย 

✪ มีทาอากาศยานนานาชาติ NoiBai 

✪ มีทาเรือที่สามารถเดินทางไป HaiPhong ได 

✪ มีประชากรมากและมีการใชจายมาก 
 เหมาะกับธุรกิจแปรรูปสินคาเกษตร สิ่งทอและ 

 เสื้อผา ธุรกิจอาหาร คาสง คาปลีก 

ไฮฟอง (HaiPhong) 
✪ เปนเมืองทาที่สำคัญในภาคเหนือ 

✪ มทีาเรอื HaiPhong Port และสนามบิน Cat Bi Airport  
✪ เปนเขตอุตสาหกรรมเคมี เหมาะกบัอตุสาหกรรม 

 ตอเรอื การผลติวสัดกุอสราง 

กวางนินห (QuangNinh) 
✪ เปนเมืองทาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
✪ มีทาเรือสำคัญ Hon Gai Port อุดมสมบูรณดวย 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

✪ เปนแหลงถานหินที่ใหญที่สุดในประเทศ 

✪ มสีถานท่ีทองเทีย่วทีส่วยงามและมีชือ่เสยีงระดบัโลก  
 คอื อาวฮาลอง (Ha long Bay) เหมาะกับอตุสาหกรรม 

 ถานหิน แปรรูปสินคาเกษตรอุตสาหกรรมปาไม  

 และอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

✫ 
✫ ✫ 

พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจไทยที่จะเขาไปลงทุนในเวียดนาม 

แผนที่โอกาสการลงทุนของไทยในประเทศเวียดนาม (ภาคเหนือ) 
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แผนที่โอกาสการลงทุนของไทยในประเทศเวียดนาม (ภาคใต) 

3

ดองไน (Dong Nai) 
✪ อยูใกลโฮจิมินหเพียง 30 กิโลเมตร  

✪ เปนเมืองที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูมากที่สุดของ 

 ประเทศ 

✪ มนีคิมอตุสาหกรรมของไทยคือ Amata Industrial Park 

✪ เปนแหลงผลิตเคร่ืองประดับที่มีกำลังการผลิต 3  

 แสนชิ้นตอป 

✪ เปนแหลงผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรเพ่ือปอน 

 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เชน ยางพารา ถั่ว 

 เหลือง กาแฟ ขาวโพด ออยและยาสูบ  

✪ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร อาหารสัตว 

 และเครื่องประดับ 

โฮจิมินห (Ho Chi Minh) 

✪ เปนศนูยกลางการคาบรกิาร การลงทนุวทิยาศาสตร 

 และเทคโนโลยี และสื่อสาร 

✪ มีทาอากาศยานนานาชาติ Tan Son Nhat มีทาเรือ 

 ใหญที่สุดของประเทศ Saigon Port  

✪ เหมาะแกการผลติอตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ ขวดแกว  

 ขวดพลาสติก เครือ่งหนัง และอตุสาหกรรมทองเท่ียว 

บาเรยี - หวงุเตา (BaRai - Vung Tau) 
✪ เปนเมืองที่มีการผลิตน้ำมันดิบและกาซธรรมชาติ  

✪ แหลงผลติสำคญัอยูทางภาคตะวันออกเฉียงใตของเมือง 

 คือบอน้ำมัน Bac Ho (White Tiger) 

✪ เหมาะกับธุรกิจพลังงานและกาซธรรมชาติ 

เตี่ยงยาง (TienGiang) 
✪ ตั้งอยูบริเวณสามเหล่ียมปากแมน้ำโขง มีดินอุดมสมบูรณ  

 เหมาะแกการเพาะปลูกพืชเขตรอน 

✪ เปนแหลงผลิตขาว และผลไมตางๆ เชน มะมวง ทุเรียน 

✪ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและประมง 

 แปรรูป 

 

บินหเยือง (Binh Duong) 
✪ มีนิคมอุตสาหกรรม 

✪ เปนเขตอุตสาหกรรมท่ีดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 

✪ เปนแหลงเพาะปลูกพืชเกษตร 

✪ เหมาะกบัอตุสาหกรรมที่ใชแรงงานมาก เชน อตุสาหกรรม 

 กระดาษ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

 

✫ ✫ 

✫ ✫ 
✫ 
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แผนที่โอกาสการลงทุนของไทยในประเทศเวียดนาม (ภาคกลาง) 

นอกจากพ้ืนทีก่ารลงทนุในภาคเหนอืและภาคใต

แลว พื้นที่ภาคกลางของเวียดนามก็เปนพื้นที่ที่ธุรกิจ

ไทยมีโอกาสที่จะเขาไปลงทุน แมวาอดีตที่ผานมา

กวางจิ (Quang Tri) 
✪ มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ Loa Bao ที่รัฐบาล 

 เวียดนามใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุน ใน 

 การเชาท่ีดินโดยไมจำกัดพ้ืนที่และยกเวน 

 คาเชา 11 ปแรก 

✪ มี เสนทางสาย R9 เชื่อมตอไปจังหวัด  

 มุกดาหารของไทยโดยผานประเทศลาว 

✪ อุตสาหกรรมท่ีนาลงทุนไดแก อุตสาหกรรม 

 ทองเที่ยว สิ่งทอ และเกษตรแปรรูป 

ดานัง (Da Nang) 
✪ เปนเมอืงทาและเปนศนูยกลางการทองเท่ียว 

✪ มีทาอากาศยานนานาชาติ Da Nang 

✪ มีทาเรือ Tien Sa Seaport 

✪ มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ Danang Aquatic  

 Product Industrial Park หางจากทาเรือ  

 Tien Sa ประมาณ 2.5 กโิลเมตร และหางจาก 

 สนามบิน Da Nang 5 กิโลเมตร 

✪ อุตสาหกรรมท่ีนาลงทุนไดแก อุตสาหกรรม 

 แปรรูปอาหารทะเล และบริการโลจิสติกส 

 ดานการประมง อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

✫ 

✫ 

การลงทุนโดยตรงในพ้ืนท่ีภาคกลางของเวียดนาม

เปนทีน่ยิมจากชาวตางชาตนิอยกวาพืน้ที่ในภาคเหนอื 

และภาคใต แตในขณะนี้ รัฐบาลไดใหการสงเสริม

เพื่อใหเกิดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมากข้ึน 
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มูลคาการลงทุนโดยตรงของประเทศตางๆ  

ในเวียดนาม ป 2555  
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

อันดับที่ ประเทศ 
จำนวน

โครงการ 

มูลคาทุน

จดทะเบียน 

1 ฮองกง 53 3,460.7 

2 ญี่ปุน 227 2,622.0 

3 สิงคโปร 113 2,306.4 

4 เกาหลีใต 288 1,540.2 

5 จีน 85 757.7 

6 ไตหวัน 69 579.0 

7 เกาะบริติชเวอรจิน 21 496.8 

8 มาเลเซีย 23 458.3 

9 ลักเซมเบิรก 3 398.1 

10 เนเธอรแลนด 15 394.2 

11 สหราชอาณาจักร 14 334.5 

12 ฟนแลนด 2 302.1 

13 สหรัฐฯ 48 299.9 

14 ซามัว 6 277.6 

15 สวิตเซอรแลนด 9 269.0 

16 ไทย 36 212.4 

17 ออสเตรเลีย 25 188.3 

18 ไซปรัส 2 144.3 

19 บรูไน 11 79.5 

20 เกาะเคยแมน 1 69.6 

ที่มา General Statistic Office of Vietnam 

 ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 
ประมาณการการเติบโตของจำนวนโครงการและ

มูลคาการลงทุนจากไทยในเวียดนาม 

ป 2555 2556 2557* 2558* 

มูลคาการลงทุน 

(ลานเหรยีญสหรฐัฯ) 

212.4 233.64 257.0 282.7 

จำนวนโครงการ 36 40 44 48 

ที่มา กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 
 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 

 

ขอมลูบรษิัทไทยทีด่ำเนนิธรุกจิทีเ่วยีดนาม ณ ป 
2556 

1) กลุมอุตสาหกรรม 

• AMATA และ Thai Hoa (นคิมอตุสาหกรรม)  

• SIAM CEMENT GROUP (SCG) ประกอบดวย 

5 กลุมธรุกจิหลกั ไดแก จดัจำหนาย เคมภีณัฑ วัสดุ

กอสราง กระดาษและซีเมนต  

• PTT ประกอบดวย 3 กลุมธุรกิจหลักไดแก

ปตท.สผ. PTTPM (Polymerand LPG)  

• SRITHAI SUPERWARE (ผลติภณัฑพลาสตกิ)  

• UNITHAI Logistics (ธุรกิจการขนสงและ

โลจิสติกสครบวงจร)  

• URAI PANICH (สีทาอาคาร)  

• All iance One (ชุดและอุปกรณกีฬา 

PUMA และ ADIDAS)  

• Star Print (กลองบรรจุภัณฑ)  

2) กลุมเกษตรกรรม 

• CP - Feed (อาหารสุกรไกกุงและปลา) 

Farm (ฟารมเพาะพันธุสุกรไกเนื้อไกไขและฟารม

เพาะเลี้ยงกุง) Food (อาหารแชแข็งอาหารแปรรูป)  

• Foodtech (ขาวนึ่ง : parboiled rice)  

• K&H Trading (อาหารสัตว)  

• Betagro (อาหารกุง)  

• TayNinh Tapioca (แปงมันสำปะหลัง)  

• SITTO (ปุยเคมี)  

3) กลุมประมงและผลิตภัณฑอาหารทะเล 

• Pataya Food (เนือ้ปแูละกุงบรรจกุระปอง

เนื้อปูแชแข็งปลากระปอง Sea Crown)  

• Foodtech (ทูนาบรรจุกระปอง)  

• Kaiyo (อาหารทะเลแชแข็ง)  

• Royal Foods (ปลากระปองสามแมครัว)  

4) กลุมสินคาอุปโภค - บริโภค 

• กระทิงแดง (เครื่องดื่มใหพลังงาน)  

• Thai Corp International (ธุรกิจจัด
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จำหนายสินคา)  

• Chance and Challenge (ผลิตภัณฑขนม

ตราอิมพีเรียล นมกระปองตราหมี)  

• ไทยนครพัฒนา (ยา : ทิฟฟ ซารา  

แอนตาซิล ฯลฯ) 

5) กลุมธนาคาร 

• ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮานอยและนคร 

โฮจิมินห 

• ธนาคาร VINASIAM (ธนาคารรวมทนุระหวาง

ธนาคารไทยพาณิชย CP Group และ Vietnam for 

Agriculture and Rural Development)  

ภาพโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม 



IN
V
ESTM

EN
T PRO

M
O
TIO

N
 JO

U
RN

A
L 

วารส
ารส

งเส
ริม

ก
ารล

งท
ุน
 

39

 ประเทศมาเลเซียมีพรมแดนแบงออกเปน
สองสวน สวนแรกคือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู
บนคาบสมุทรมลายู มีพรมแดนติดกับไทยและ
สิงคโปร และสวนที่สองคือ มาเลเซียตะวันออก 
ตั้งอยูทางตอนเหนือของเกาะบอรเนียว มี
พรมแดนติดกับอินโดนีเซียและบรูไน  

ประชากรประกอบดวยชาวมาเลยรอยละ 40 จนี

รอยละ 33 อนิเดยีรอยละ 10 และชนพ้ืนเมอืงรอยละ 

10 ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลามรอยละ 

60 รายไดประชาชาติตอประชากร 10,502 เหรียญ

สหรัฐฯ ในป 2555 เนื่องจากมาเลเซียมีแรงงานท่ีมี

คุณภาพ มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหทันสมัย 

อีกทั้งในภาครัฐบาลมีการสงเสริมการลงทุน โดยต้ัง

เปาหมายใหมาเลเซียกลายเปนหนึ่งในประเทศที่มี

รายไดสูง ภายในป 2563 ทำใหมาเลเซียเปนอีกหนึ่ง

ประเทศท่ีมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โดย

เปลี่ยนจากประเทศท่ีพึ่งพาผลผลิตและสงออกพืชผล

ทางการเกษตร เชน ปาลมนำ้มนั ยางพารา ไมซงุ และดบีกุ 

มาเปนการผลิตและสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่ ใช

เทคโนโลยี 

 
บีโอไอ...สงเสริมลงทุนไทยในตางประเทศ 

อรัญพัชร ธัญญาวิริยะวิช 

มาเลเซีย  
ประเทศใกลที่นาลงทุน 

มาเลเซียเปนประเทศท่ีมีบทบาทสำคัญตอ 

การคาระหวางประเทศสำหรับไทย โดยมคีวามสำคัญ

เปนอันดับ 4 รองจากจีน ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา ใน

ชวงป 2554 - 2556 หากเปรียบเทียบมูลคาการคา

ระหวางประเทศในกลุมอาเซียนดวยกัน จะพบวา

มาเลเซยีเปนคูคาที่สำคัญที่สุดของไทย  

มลูคาการคาระหวางไทยและมาเลเซยีมแีนวโนม

จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สำหรับป 2556 ไทยมีมูลคา

การคาชายแดนกับมาเลเซยีรวม 501,401.99 ลานบาท

ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 2.81 (ป 

2555 มลูคา 515,923.47 ลานบาท) แบงเปนการสงออก

มีมูลคา 288,051.23 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.94  

(ป 2555 มลูคา 303,019.53 ลานบาท) การนำเขา 

มีมูลคา 213,350.76 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.21 

(ป 2555 มลูคา 212,903.94 ลานบาท) ไทยไดเปรยีบ

ดุลการคา 74,700.47 ลานบาท 
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รายการ
มูลคา : ลานบาท อัตราขยายตัว (%)

2554 2555 2556 2554 2555 2556

การคาระหวางประเทศ (1)

มูลคาการคา 749,798.06 793,298.08 799,053.43 10.51 5.80 0.73

การสงออก 373,614.58 383,674.62 393,568.51 11.66 2.69 2.58

การนำเขา 376,183.48 409,623.46 405,484.92 9.39 8.89 -1.01

ดุลการคา -2,568.91 -25,948.84 -11,916.41

การคาชายแดน (2)

มูลคาการคา 560,655.40 515,923.47 501,401.99 12.67 -7.98 -2.81

การสงออก 379,364.17 303,019.53 288,051.23 18.40 -20.12 -4.94

การนำเขา 181,291.23 212,903.94 213,350.76 2.32 17.44 0.21

ดุลการคา 198,072.94 90,115.59 74,700.47

“มาเลเซียตั้งเปาที่จะเปนประเทศท่ีมีรายไดสูง 
โดยมีรายไดมวลรวมประชาชาติ 15,000 

เหรียญสหรัฐฯ ตอคนตอป  
และเปนเศรษฐกิจบนฐานแหงความรู” 

สินคาสงออกท่ีสำคัญ ไดแก น้ำมันสำเร็จรูป

รถยนต อปุกรณและสวนประกอบเคร่ืองคอมพวิเตอร 

อุปกรณและสวนประกอบยางพารา แผงวงจรไฟฟา

เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑยาง เหล็กกลา และผลิตภัณฑ

เม็ดพลาสติก  

สนิคานำเขาท่ีสำคัญ ไดแก เครือ่งคอมพิวเตอร

และอุปกรณสือ่บนัทกึขอมลู ภาพ เสยีง เครือ่งจกัรท่ีใช

ในอุตสาหกรรมและสวนประกอบ 

ทางผานสินคานำเขาและสงออกโดยสวนใหญ

จะผานทางดานศุลกากรท่ีอยู ในจังหวัดสงขลา ซึ่ง

ดานศุลกากรสะเดามีมูลคาการคาขายมากที่สุดทั้ง 

นําเขาและสงออก 

มูลคาการคาระหวางไทย - มาเลเซีย และมูลคาการคาชายแดน ในป 2554 - 2556 

สินคา 5 อันดับแรกที่ไทยนำเขาจากมาเลเซีย 

สินคา 5 อันดับแรกที่ไทยสงออกไปยังมาเลเซีย 

ที่มา  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

นโยบายดานเศรษฐกิจการคา 
ตามขอมูลของสำนักงานสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ ณ กรงุกวัลาลมัเปอร มาเลเซยีตัง้เปา

ที่จะเปนประเทศที่มีรายไดสูง (ใหมีรายไดมวลรวม

ประชาชาติ (Gross National Income - GNI) 
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15,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอคนตอป) และเปน

เศรษฐกิจบนฐานแหงความรู (Knowledge - Base 

Economy) ตาม Vision 2020 โดยนโยบายดังกลาว

จะเปดกวางดานการคาการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุน

จากตางประเทศ ในสาขาท่ีครอบคลุมดังนี้ สาขาท่ี

สรางมูลคาเพิ่ม (High - Value Added) เทคโนโลยี

ขั้น สูง (High - Technology) ใชองคความรู 

(Knowledge - Intensive) และทักษะฝมือ (Skill - 

Intensive) 

“เปดเสรีภาคบริการดวยการยกเลิก 
ขอบังคับท่ีตองมีชาวมาเลเซีย 

เชื้อสายภูมิบุตร 
ถือครองหุนรอยละ 30  

โดยอนุญาตใหตางชาติเขามาลงทุนได 
100%” 

อยางไรก็ตาม อำนาจในการอนุมัติการลงทุน

สวนใหญยังคงมาจากรัฐบาลมาเลเซีย ทั้งนี้รัฐบาล

มาเลเซียไดกำหนดสาขาเศรษฐกิจหลักแหงชาติ 12 

สาขาภายใตแผนงานการพัฒนาประเทศ New Economic 

Model (NEM) ป 2551 - 2563 เพือ่เปนการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ ไดแก น้ำมัน กาซและพลังงาน ปาลม

และน้ำมัน บริการทางการเงิน ทองเที่ยว บริการทาง

ธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส คาสงและคาปลีก การศึกษา 

บริการสุขภาพ สื่อสารโทรคมนาคมและโครงสราง

พื้นฐาน เกษตร และการลงทุนในเขตพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการเปดเสรีภาคบริการดวยการ

ยกเลิกขอบังคับที่ตองมีชาวมาเลเซียเชื้อสายภูมิบุตร

ถือครองหุนรอยละ 30 ซึ่งเปนสวนสำคัญของการ

ปฏิรูปนโยบาย NEM และเปนการกระตุนใหเกิดการ

ลงทุนจากตางชาติ โดยอนุญาตใหตางชาติเขามา

ลงทุนได 100% ในทุกโครงการภาคการผลิตทั้งที่เปน

โครงการใหมและการลงทุนเพ่ือขยาย/ปรับปรุง

กิจการมีการใหสิ่งจูงใจ (Incentives) ทางภาษีทั้ง

ทางตรงและการออมในอุตสาหกรรมหลายประเภท

ในสาขาบริการยอย 27 สาขา ครอบคลุมบริการดาน

การทองเท่ียว สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ขนสง รวมถึงการลงทุนในศูนยกระจายสินคาระดับ

ภูมิภาค ศูนยจัดซื้อสินคาระหวางประเทศ และการ

ทำธุรกิจเหมืองแร อีกท้ังทางรัฐบาลไดผอนคลายขอ

กำหนดการถือหุนของตางชาติและเง่ือนไขดานการ

สงออกในการลงทุนดานการผลิตนับตั้งแตกลางเดือน

มิถุนายน 2546 เปนตนมา 

“ปจจุบันมาเลเซียมีการสงออกสินคาฮาลาล
ไปยังกลุมประเทศมุสลิม 57 ประเทศ  
คิดเปนมูลคากวา 3,700 ลานริงกิต  

ภายใตเครื่องหมายของ Department of 
Islam Development (JAKIM)  

ของมาเลเซีย” 

อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพเขาไปลงทุนใน
มาเลเซยี 

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

มาเลเซียนับเปนอีกประเทศหน่ึงในอาเซียนซึ่ง

มีความนาสนใจในการเขาไปลงทุน ดวยปจจัยพ้ืนฐาน

ที่แข็งแกรง เชน ความไดเปรียบทางดานการขนสง

เนื่องจากพรมแดนที่ติดกัน และจากภาพรวมทาง 

เศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง ที่สำคัญมาเลเซีย

ยังเปนตลาดท่ีมีกำลังซ้ือสูงอีกดวย โดยรายไดเฉล่ีย

ตอคนตอปในป 2555 สงูถงึ 10,390 เหรยีญสหรฐัฯ 

เทียบกับไทยที่ระดับ 5,480 เหรยีญสหรัฐฯ 

ปจจุบันมาเลเซียมีประชากรโดยสวนใหญที่

นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีสัดสวนถึงรอยละ 60 ของ
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ประชากรจึงทำใหประเทศมาเลเซียเปนตลาดฮาลาล

ขนาดใหญ อีกทั้งประเทศมาเลเซียตองการยกระดับ

ประเทศใหเปนศูนยกลางดานฮาลาลของโลก และ

การมวีางมาตรฐานสากลสำหรบัการกำหนดตราฮาลาล 

MS 1500 : 2004 เพื่อเปนการสรางความนาเชื่อถือ

และความเชื่อมั่นแกผูบริโภคทั้งในและนอกประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศมุสลิมตางๆ 

ในปจจุบันมาเลเซียมีการสงออกสินคาฮาลาล

ไปยังกลุมประเทศมุสลิม 57 ประเทศ คิดเปนมูลคา

กวา 3,700 ลานรงิกติ (1 รงิกติ = 11.20 บาท) ภายใต

เครือ่งหมายของ Department of Islam Development 

(JAKIM) ของมาเลเซีย  

มาเลเซียยังมีการกำหนดพื้นที่ ใหรัฐสลังงอร 

ยะโฮร ซาราวักเปนแหลงผลิตอาหารฮาลาลเพื่อ 

สงออกไปสูตลาดโลก พรอมทัง้สนับสนนุจากภาครฐับาล

ในการขยายตลาดอาหารฮาลาล โดยม ีHalalIndustry 

and Development Corporation (HDC) เปนหนวยงาน

ที่ผลักดันในเรื่องฮาลาลของประเทศท้ังหมด จึงทำให

ธุรกิจอาหารฮาลาลเปนอีกหนึ่งธุรกิจท่ีนาสนใจ 

อาหารฮาลาลคอื อาหารหรอืผลติภณัฑเกีย่วกบั

อาหารซ่ึงผลิตขึ้นถูกตองตามบทบัญญัติของศาสนา

อิสลาม มุสลิมสามารถบริโภคไดโดยคำนึงถึงความ

สะอาด (นายสิหมายถงึสิง่สกปรกปฏิกลูและอืน่ๆ เปนที่

รังเกียจโดยบทบัญญัติศาสนากำหนดไว) มีคุณคา

ตามหลักโภชนาการ อาหารท่ีมีเคร่ืองหมายฮาลาล 

จงึมคีวามจำเปนตอประเทศมาเลเซีย เนือ่งจากอาหาร

ที่มุสลิมหรือที่ไมใชมุสลิมสามารถรับประทานไดนั้น 

จะตองเปนมเีครือ่งหมายฮาลาลแสดงไว 

ตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนั ประเทศไทยซ่ึงไดชือ่วา

เปนแหลงผลิตอาหารสำคัญของโลก สามารถสงออก

ขาว ผักและผลไม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลิตภัณฑ

จากสัตวปก เชน ไก ผลิตภัณฑจากสัตวทะเล เชน 

ปลา กุง ปู หอย ปลาหมึก ผลิตภัณฑจากพืช เชน 

ผัก ผลไม มันสำปะหลัง ขาวโพด ถั่วเหลือง เปนตน 

ซึ่งผลิตภัณฑอาหารบางประเภทเปนสินคาท่ีมาเลเซีย

ตองนำเขาจึงทำใหประเทศไทยไดเปรียบทางดาน

วัตถุดิบ ตลาดสินคาฮาลาลของไทยจึงขยายตัวขึ้น 

แตอยางไรก็ตามเคร่ืองหมายฮาลาลของ

หลายๆ ประเทศยังไมเปนที่ยอมรับจากประเทศ

มาเลเซีย ดังนั้นสินคาที่สงออกมามาเลเซียจึงควร

ตองเปนอาหารฮาลาลท่ีไดรับการรับรองจากคณะ

กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย และเพื่อ

เปนการสรางความนาเช่ือถือแกผูบริโภคท่ีเปนมุสลิม 

อาหารฮาลาลของไทยควรไดรบัการรบัรองเครือ่งหมาย

ฮาลาลจากหนวยงานของมาเลเซียคือ Department 

Of Islam Development Malaysia (JAKIM) อกีคร้ัง 

้ ่
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กลาวคือ นักทองเท่ียวที่ถือหนังสือเดินทางของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถเดินทางไปยัง

ประเทศตางๆ ภายในอาเซียนไดโดยไมตองขอวีซา 

หากอยูในประเทศปลายทางไมเกิน 14 วัน ซึ่งถือเปน

อีกกฎเกณฑที่สำคัญที่นาจะสงผลตอการทองเที่ยว

ภายในอาเซียนดวยกันเอง  

เนื่ องจากพรมแดน ท่ีติดตอ กันทำใหชาว

มาเลเซียเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยเปน

จำนวนมากโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต สำหรับป 

2556 ชาวมาเลเซียเดินทางเขามาในประเทศไทยรวม 

2,996,071 ลานคน เพิม่ขึน้จากชวงเดยีวกนัของปกอน

รอยละ 17.29 ซึ่งแสดงถึงโอกาสทางธุรกิจของไทย

ทั้งในดานบริการทองเที่ยวและกิจการเกี่ยวเนื่อง เชน 

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจรานอาหาร  

รวมถงึแหลงรายไดทีส่ำคญัของมาเลเซียสวนหน่ึง

มาจากธุรกิจทองเที่ยว จึงทำใหรัฐบาลมาเลเซียให

ความสำคัญกับภาคการทองเที่ยว ทั้งนี้ตั้งแตป 2542 

มาเลเซียไดเปดตัวแคมเปญ Malaysia Truly Asia 

เพือ่สรางภาพลักษณการทองเทีย่วของประเทศมาเลเซีย 

ซึ่งไดกระแสตอบรับเปนอยางดีจากนานาชาติ โดยใน

ป 2557 รัฐบาลมาเลเซียไดกำหนดใหเปนปแหงการ

ทองเท่ียวมาเลเซีย หรือ Visit Malaysia (VMY) 

2014 โดยใชสโลแกนประจำปวา “One Malaysia 

Truly Asia” ซึ่งบงบอกถึงความเปนหน่ึงเดียวของ

วัฒนธรรมของมาเลเซียที่มีความหลากหลาย  

อตุสาหกรรมทองเทีย่ว 

“ป 2556 ชาวมาเลเซียเดนิทางเขามา 
ในประเทศไทยรวม 2,996,071 ลานคน  
เพิม่ขึน้จากชวงเดยีวกนัของปกอน 

รอยละ 17.29 ซึง่แสดงถงึโอกาสทางธุรกิจ
ของไทยท้ังในดานบรกิารทองเทีย่ว 

และกจิการเกีย่วเน่ือง” 

การที่อาเซียนไดกำหนดการเปดเสรีใน 12 

สาขาอุตสาหกรรมสำคัญ ไดแก เกษตร ประมง 

ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑไม สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 

อิเล็กทรอนิกส ยานยนต การขนสงทางอากาศ 

สุขภาพ e - ASEAN ทองเที่ยว และโลจิสติกส โดย

กำหนดสาขาบริการเรงรัดใน 4 กลุมสาขาบริการ 

ไดแก e - ASEAN สขุภาพ การบิน และการทองเทีย่ว 

จึงทำใหธุรกิจทองเที่ยวเปนอีกหน่ึงธุรกิจท่ีนาสนใจ 

เพราะความสะดวกทางดานกฎระเบียบในการเดินทาง

ระหวางประเทศของสมาชิกกลุมประเทศอาเซียน
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สิทธิประโยชนที่จะไดรับในการลงทุนในธุรกิจ
โรงแรมในมาเลเซีย 

การลงทุนในธุรกิจโรงแรมตองเปนการลงทุน

กอสรางโรงแรมแหงใหมระดบั 1 - 5 ดาวและการขยาย

หรือการปรับปรุงโรงแรมที่มีอยูเดิมใหดูทันสมัยขึ้น 

โดยสิทธิประโยชนดานการลงทุนท่ีจะไดรับสามารถ

จำแนกได 2 ประเภทคือ Pioneer Status และ 

Investment Tax Allowance (ITA) ซึง่ผูประกอบการ

สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชนไดอยางใดอยางหนึ่ง

ทีเ่หน็วาเปนประโยชนทีส่ดุไดที ่Malaysian Industrial 

Development Authority (MIDA) ซึง่เปนหนวยงานหลัก

ที่รับผิดชอบดานการลงทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Pioneer Status ผูประกอบการท่ียื่นขอรับ

สิทธิประโยชนในกลุมนี้จะไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลบางสวนเปนเวลา 5 ป นับจากวันที่เริ่ม

ดำเนินการ โดยนำรายไดเพียงรอยละ 30 ของเงินได

สุทธิมาใชเปนฐานในการคำนวณภาษีในอัตราปกติ 

และหากลงทุนกอสรางโรงแรม 4 - 5 ดาวในพื้นท่ีที่

รัฐบาลมาเลเซียสงเสริมเปนพิเศษ อาทิ รัฐ Sabah 

และรัฐ Sarawak จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดทั้งหมด

เปนเวลา 5 ป 

Investment Tax Allowance (ITA) ผูประกอบการ

ทีย่ืน่ขอรับสทิธปิระโยชนในกลุมนีส้ามารถนำคาใชจาย

จากการลงทุนตามเงือ่นไขของ MIDA มาหกัลดหยอน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลไดรอยละ 60 ของคาใชจาย 

กอนนำไปคำนวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราปกติ

แตตองไมเกินรอยละ 70 ของเงินไดสุทธิในปนั้นเปน

เวลา 5 ปนับจากวันที่คาใชจายนั้นเกิดข้ึนสวนที่เหลือ

จึงจะนำมาคำนวณเพ่ือชำระภาษีในอัตราปกติและ

หากลงทุนกอสรางโรงแรม 4 - 5 ดาวในพื้นที่ที่

รัฐบาลมาเลเซียสงเสริมเปนพิเศษ อาทิ รัฐ Sabah 

และรัฐ Sarawak สามารถนำคาใชจายจากการลงทุน

มาหักลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลไดเต็มจำนวน

และไดสูงสุดถึงรอยละ 100 ของเงินไดสุทธิ 

นอกเหนือจากสิทธิประโยชนทั้ง 2 ประเภท

แลว รัฐบาลมาเลเซียยังใหสิทธิประโยชนเพิ่มเติม

สำหรับธุรกิจทองเที่ยว อาทิ การลดหยอนภาษีเงินได

นิติบุคคลเปนจำนวนสองเทาของคาใชจายสำหรับ

การจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธในตางประเทศ การ

ยกเวนภาษีบางรายการใหกับบริษัททองเที่ยวท่ีนำ 

นักทองเท่ียวตางชาติเขาประเทศมากกวา 500 คน 

การยกเวนภาษีใหกบัธรุกจิจดัการประชมุและการแสดง

สินคา เปนตน 

ขอควรรูในการทำธุรกิจในมาเลเซีย 

เนื่องจากมาเลเซียเปนประเทศเพ่ือนบานท่ีมี

ความสัมพันธอันยาวนานกับประเทศไทย ทั้งความ

สมัพนัธทางการทูต การเมอืง เศรษฐกิจ ซึง่ครอบคลุม

ดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว รวมถึงสังคม

และวัฒนธรรม และที่สำคัญในป 2558 ประเทศไทย

และมาเลเซียจะกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 

ประเทศสมาชิกทุกประเทศตองเปดเสรีทางการคา 

ซึ่งจะทำใหการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน 

และแรงงานมีฝมือระหวางไทยและมาเลเซียเสรีมาก

ขึ้น ถือเปนโอกาสท่ีดีสำหรับผูประกอบการท่ีสนใจ

เขาไปลงทุนในธุรกิจในมาเลเซีย แต ในการที่จะ

ดำเนินธุรกิจในมาเลเซียเปนไปอยางราบรื่นนั้น ผู

ประกอบการควรศึกษาขอมูลการลงทุนใหละเอียด

ถี่ถวน รวมถึงวัฒนธรรมทางธุรกิจในมาเลเซียสิ่งที่

ควรทำและหลีกเลีย่งสิง่ที่ไมควรทำ อาทิ 

ดานการลงทุน  

กอนที่จะประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย  

ผูลงทุนตองตัดสินใจวาจะลงทุนเองทั้งหมด หรือจะ

“การลงทนุในธรุกจิโรงแรมตองเปนการลงทนุ
กอสรางโรงแรมแหงใหมระดบั 1 - 5 ดาว 
และการขยายหรือการปรบัปรงุโรงแรม 

ทีม่อียูเดมิใหดทูนัสมยัขึน้” 
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รวมลงทุนกับทองถ่ิน เพื่อจัดทำรายงานขอเสนอ

โครงการพรอมหลกัฐานการลงทุนมายืน่ตอ Malaysian 

Industrial Development Authority (MIDA) ซึ่ง

เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบดานการลงทุนเพื่อ

ขอรับการสงเสริมการลงทุน โดยจะใชเวลาในการ

พิจารณาไมเกิน 3 เดือนหากไดรับการอนุมัติ  

โดยตองยื่นแบบฟอรม A 13 เพื่อจดทะเบียน

ชื่อบริษัทท่ี The Companies Commission of 

Malaysia (CCM) หรือในมาเลเซียเรียกวา 

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) ซึ่งจะใช

เวลาพิจารณาประมาณ 12 วัน หลังผานการอนุมัติ

จาก CCM ผูลงทุนจะตองจัดทำตราบริษัท และสง

เอกสารให CCM ออกใบรับรอง เพื่อนำมาจด

ทะเบยีนกบั Income Tax Department, Employment 

Provident Fund และ Social Security Organization 

ตอไป 

ขอมูลเบื้องตนของหนวยงานที่รับผิดชอบดาน

การลงทุนเพือ่ขอรบัการสงเสริมการลงทนุ คอื MIDA

หรือ Malaysian Industr ia l Development 

Authority 

ขอมูลเบื้องตนของหนวยงานที่รับผิดชอบดาน

การจดทะเบียนชื่อบริษัท คือ CCM / SSM หรือ The 

Companies Commission of Malaysia (CCM) / 

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) 

“การแตงกายควรหลีกเลีย่งสเีหลอืง 
เนือ่งจากเปนสทีีส่งวนไวสำหรบัสมาชิกใน

ราชวงศของมาเลเซียเทานัน้” 

วฒันธรรมในการติดตอธรุกจิกบัชาวมาเลเซีย  
• การแตงกาย 

ผูชายควรแตงกายดวยชุดสุภาพแบบสากล 

สวมกางเกงขายาว เสื้อเชิ้ต และผูกเนกไท สำหรับ 

ผูหญิงควรหลีกเลี่ยงการสวมกางเกง แตควรสวม

กระโปรงยาวคลุมเขาและเส้ือแขนยาว และควรหลกีเลีย่ง

สีเหลือง เนื่องจากเปนสีที่สงวนไวสำหรับสมาชิกใน

ราชวงศของมาเลเซียเทานั้น 

• การแลกเปล่ียนนามบัตร  

นามบัตรท่ีใชในการติดตอธุรกิจควรพิมพทั้ง

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนอยางละดาน ทั้งนี้เพื่อ

สรางความประทับใจในการติดตอธุรกิจกับชาวจีนใน

มาเลเซียควรใชหมกึพิมพสทีอง โดยควรใชมอืทัง้สองขาง

เวลามอบนามบัตร เมื่อไดรับนามบัตรแลวควรมอง

นามบัตรที่ไดรับกอน ไมควรเก็บนามบัตรลงกระเปา

ทันที เพราะชาวมาเลเซียถือวาเปนการกระทำท่ีไม

สุภาพ รวมทั้งไมควรขีดเขียนขอความใดๆ ลงบน

นามบัตรท่ีไดรับ 

• การสนทนา  

ระหวางการสนทนาควรหลีกเล่ียงการวิจารณ

กฎหมายหรือวัฒนธรรมของชาวมาเลเซีย รวมถึง

ประเด็นที่อาจทำใหคูสนทนารูสึกเสียหนา เนื่องจาก

ชาวมาเลเซียถือเปนเรื่องรายแรง  
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 นับตั้งแตเปดประเทศหลังจากการเลือกต้ัง
ทัว่ไปในป 2553 เมยีนมารถอืเปนประเทศท่ีไดรบั
การจบัตามองมากทีส่ดุประเทศหนึง่ในดานการคา
และการลงทนุจากตางประเทศ โดยไดรบัฉายาวา
เปน “The New Darling of the West” และเปน 
“South East Asia’s Last Frontier for 
Investment“ ปจจุบันการคาการลงทุนในดาน
ตางๆ เริม่หลัง่ไหลเขาสูเมยีนมารเปนจำนวนมาก 
เนื่องจากศักยภาพของเมียนมารเองและสภาวะ
แวดลอมทางการคาและการลงทุนทีด่ขีึน้  

และประการสำคัญเนื่องจากรัฐบาลเมียนมาร

ใหความสำคัญและใหการสงเสริมการคาและการ

ลงทุนจากตางประเทศ จึงถือเปนโอกาสอันดีของ 

นักลงทุนไทยที่จะเขาไปแสวงหาโอกาสทางดาน 

การคาการลงทุนในประเทศเปดใหมแหงนี้ 

ศกัยภาพในการลงทุนของเมยีนมาร 
เมียนมารมีที่ตั้งซ่ึงเปนจุดยุทธศาสตรที่สำคัญ

ของภูมิภาค 

• ทางบก 

เมียนมารมีที่ตั้งเปนจุดเช่ือมโยงท่ีสำคัญของ

เอเชีย โดยต้ังอยูระหวางประเทศจีน อนุภูมิภาค

เอเชียใต และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งมี

ประชากรรวมประมาณ 2,730 ลานคนหรือประมาณ 

1 ใน 3 ของประชากรโลกและมีรายไดประชาชาติ

รวมกันถึง 12,559 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ภูมิภาคน้ี

เปนแหลงการคาการลงทุนที่มีอัตราการเติบโตสูง  

โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (ADB) 

 
บีโอไอ...สงเสริมลงทุนไทยในตางประเทศ 
วิสสุตา ธโนปจัย 

เมียนมาร  
The New Darling of the West 
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• ทางทะเล 

เมียนมารเปนจุดยุทธศาสตรสำคัญในการ

เชื่อมโยงทางทะเลระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

และภูมิภาคอื่นๆ ผานโครงการสำคัญ เชน  

1) โครงการทาเรือน้ำลึกทวาย ซึ่งเปนความ

รวมมือระหวางรัฐบาลไทยและเมียนมาร หาก

โครงการสำเร็จจะถือเปนประตูเชื่อมโยง เขต

อุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกของไทย เขากับ

มหาสมุทรอินเดียในอาวเบงกอล ซึ่งจะเปนหนาดาน

สำคัญในการขนสงสินคาระหวางไทยกับอนุภูมิภาค

เอเชยีใตและทวปียโุรป โดยไมตองเดินเรอืออมแหลม

มะละกาอีกตอไป  

2) โครงการทาเรอืนำ้ลกึทีเ่มอืงซติตเว (Sittwe) 

ซึ่งตั้งอยูในรัฐยะไข เปนโครงการรวมระหวางรัฐบาล

อินเดียและเมียนมาร ในการเชื่อมโยงเมียนมารเขา

กบัภาคตะวนัออกของอินเดยีผานทางแมนำ้คาลาดาน 

3) โครงการทาเรอืนำ้ลกึจอกผิว่ (Kyaukphyu) 

ซึ่งเปนโครงการรวมระหวางรัฐบาลจีนและเมียนมาร

ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเมืองคุนหมิงและหนานหนิงของ

ประเทศจีน 

เมยีนมารประเทศเปดใหม 
เมียนมารปดประเทศและตกอยู ในสภาพ 

โดดเดีย่วทางเศรษฐกิจมานาน เนือ่งจากถูกควำ่บาตร

จากประเทศตะวันตก นับต้ังแตการเลือกตั้งทั่วไป

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 สงผลใหเมียนมารมี

การปกครองในระบอบประชาธปิไตย ซึง่เปนทีย่อมรบั

ของประชาคมโลก และรฐับาลใหมมนีโยบายท่ีเปดรบั

การคาและการลงทุนจากตางประเทศ  

เมียนมารในปจจุบันจึงมีศักยภาพที่จะสามารถ

พัฒนาไดอีกมาก และเปนโอกาสอันดีของนักลงทุน

จากท่ัวโลกในการเขาไปชวงชิงความไดเปรียบใน

ตลาดท่ีเปดใหมแหงนี้ ในหลายๆ ดาน เชน ดาน

อุตสาหกรรม การปดประเทศและถูกคว่ำบาตรทาง

เศรษฐกิจโดยประเทศตะวันตกมาเปนเวลานาน ทำให

“โครงการทาเรือน้ำลึกทวาย เปนความ 
รวมมือระหวางรัฐบาลไทยและเมียนมาร  

หากโครงการสำเร็จจะถือเปนประตูเชื่อมโยง
เขตอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกของไทย
เขากับมหาสมุทรอินเดียในอาวเบงกอล” 

ประเมินวาในป 2573 การบริโภคของประเทศจีน 

อินเดีย และกลุมประเทศอาเซียน จะมีมูลคารวมกัน

ถึง 32 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 43 

ของการบริโภครวมของโลก เมียนมารซึ่งมีที่ตั้งอยู

ตรงกลางของภูมิภาคดังกลาวจะมีบทบาทสำคัญใน

การเปนจุดเช่ือมโยงท่ีสำคัญเน่ืองจากอยูในแนวเสนทาง

ทางบกซึง่เปนยทุธศาสตรสำคัญในการเชือ่มโยงเสนทาง 

การคาและการลงทุนหลายสาย เชน  

1) ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก 

(East - West Economic Corridor) ซึ่งเชื่อมตอ 4 

ประเทศในอาเซียน ไดแก เมยีนมาร ไทย สปป. ลาว 

และเวียดนาม  

2) Asian Highway Network ซึ่งตัดผาน 

เมยีนมารถงึ 2 สาย ไดแก เสนทางอินเดยี - เมยีนมาร - 

ไทย และเสนทางจีน - เมยีนมาร - ไทย ซึง่เปนเสนทาง

สำคัญที่จะเชื่อมโยงไทยเขากับสองมหาอำนาจทาง

เศรษฐกิจของเอเชีย 
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อตุสาหกรรมของเมียนมารขาดการพัฒนา ผูประกอบการ

ขาดความเชี่ยวชาญและขาดเทคโนโลยีในการผลิตที่

ทันสมัย ผลิตภัณฑตางๆ ที่ใชบริโภคภายในประเทศ

พึ่งพาการนำเขาเปนหลัก  

จากขอมูลของ Asian Development Bank 

(ADB) พบวาปจจุบันเมียนมารมีสัดสวนของรายได

จากภาคอุตสาหกรรมตอ GDP อยูที่รอยละ 26 ซึ่งยัง

คงนอยเม่ือเทียบกับสัดสวนของภาคการเกษตรท่ี 

รอยละ 36 รัฐบาลปจจุบันจึงมีนโยบายท่ีชัดเจนใน

การสงเสริมการพัฒนาดานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

การผลิตเพื่อทดแทนการนำเขา โดยแผนพัฒนา 5 ป

ของเมียนมารมีเปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวนรายไดของ

ภาคอุตสาหกรรมตอ GDP เปนรอยละ 31.1 ภายใน

ป 2559 

“แมวาในปจจุบันรัฐบาลเมียนมาร 
จะยังไมอนุญาตใหธนาคารตางชาติ 

ทำธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ  
แตรัฐบาลก็มีนโยบายท่ีจะเปดเสรีดานการเงิน
และการธนาคารมากข้ึนในอนาคตอันใกล” 

ดานการเงินการธนาคาร ระบบการเงินการ

ธนาคารของเมยีนมารอยูภายใตการควบคมุอยางเขมงวด

โดยรัฐบาลทหารมาเปนเวลานานทำใหขาดระบบ

โครงสรางพื้นฐานทางการเงินซึ่งเปนองคประกอบ

สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่ีชาวเมียนมาร

เพียงรอยละ 10 เทานั้นท่ีมีบัญชีธนาคารแสดงใหเห็น

วาตลาดดานการเงินและการธนาคารมีศักยภาพใน

การเติบโตไดอกีมาก แมวาในปจจบุนัรัฐบาลเมยีนมาร

จะยังไมอนุญาตใหธนาคารตางชาติทำธุรกรรม

ทางการเงินภายในประเทศ แตรัฐบาลก็มีนโยบายท่ี

จะเปดเสรีดานการเงินและการธนาคารมากข้ึนใน

อนาคตอันใกล ทำใหมีธนาคารตางชาติจำนวนมากที่

เล็งเห็นถึงโอกาสเขาไปเปดสำนักงานตัวแทนใน 

เมียนมาร 

“ตลาดโทรศัพทเคลือ่นท่ีในเมียนมารมแีนวโนม
ที่จะเติบโตอยางมาก เนื่องจากในปจจุบัน 
เมียนมารมีจำนวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ 
เพียง 6 ลานคน หรือประมาณรอยละ 10 

ของประชากร” 

ดานโทรคมนาคม ปจจุบันเมียนมารมีนโยบาย

เปดเสรีการลงทุนดานโทรคมนาคมอยางชัดเจน  

หลงัจากท่ีกจิการถกูควบคุมโดยรัฐบาลมาเปนเวลานาน 

โดยรัฐบาลเปดใหมีการประมูลสัมปทานกิจการ

โทรคมนาคมเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 ซึ่งมีผู
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ประกอบการโทรคมนาคมตางชาติและเมียนมาร 

ทั้งสิ้น 90 รายเขารวมการประมูล ผูชนะการประมูล

ไดแก Telenor บริษัทสัญชาตินอร เวย และ 

Ooredoo บริษัทสัญชาติกาตาร ตลาดโทรคมนาคม

โดยเฉพาะโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเมียนมารมีแนวโนมที่

จะเติบโตอยางมาก เนื่องจากในปจจุบันเมียนมารมี

จำนวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพียง 6 ลานคน หรือ

ประมาณรอยละ 10 ของประชากรทั้งหมดประมาณ 

55 ลานคน ปจจุบันรัฐบาลตั้งเปาที่จะเพิ่มการใชงาน

โทรศัพทมือถือใหครอบคลุมถึงรอยละ 80 ของ

ประชากรภายใน 3 ปขางหนา  

ดานการทองเท่ียวและอสังหาริมทรัพย ธุรกิจ

ทองเที่ยวของเมียนมารมีการเติบโตอยางกาว

กระโดดหลังจากที่เปดประเทศมีการเติบโตอยาง

รวดเรว็ โดยในป 2556 มจีำนวนนักทองเทีย่วเดนิทาง

ไปเยือนเมียนมารถึงกวา 2 ลานคน นักวิเคราะห 

คาดการณวาธุรกิจทองเที่ยวของเมียนมารมีศักยภาพ

ทีจ่ะพฒันาไดอกี จนมจีำนวนนักทองเท่ียวตอปมากถงึ

ประมาณ 20 ลานคนตอป ปจจุบันธุรกิจโรงแรม

เติบโตไมทันกับความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

สงผลใหราคาหองพัก ราคาท่ีดินและอาคารในเมือง

ใหญเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองหลายเทาตัว การท่ีภาค

ธุรกิจดานอสังริมทรัพยตองขยายตัวเพ่ือตามใหทัน

กับการเติบโตอยางรวดเร็วในปจจุบัน จึงเปนโอกาส

สำหรบัการลงทุนในธรุกจิโรงแรมและอสังหารมิทรพัย 

“นับตั้งแตการเลือกตั้งทั่วไปในป 2553 
รัฐบาลเมียนมารไดเปดใหบริษัทน้ำมันตางชาติ

เขามาประมูลสัมปทานในการสำรวจ 
และขดุเจาะนำ้มนัและกาซธรรมชาติอยางตอเนือ่ง” 

เมยีนมารอดุมดวยทรพัยากรธรรมชาติ 
เมียนมารมีทรัพยากรน้ำมันและกาซธรรมชาติ

อุดมสมบูรณ เพียงแตปจจุบันรัฐบาลและเอกชน 

เมียนมารยังขาดเทคโนโลยีและความชำนาญในการ

สำรวจและใชประโยชนจากการสำรวจพบวา เมยีนมาร

มีปริมาณน้ำมันสำรองถึง 226 ลานบารเรล และ

กาซธรรมชาติสำรองถึง 457,000 ลานลูกบาศกเมตร 

นับตั้งแตการเลือกตั้งทั่วไปในป 2553 รัฐบาล

เมียนมาร ได เปดใหบริษัทน้ำมันตางชาติเขามา

ประมูลสัมปทานในการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันและ

กาซธรรมชาติอยางตอเนื่อง ในเดือนมกราคม 2556 

รัฐบาลพมาไดเปดประมูลบอน้ำมันบนชายฝง 18 บอ 

และในเดือนเมษายน 2556 รัฐบาลเมียนมารเปด

ประมูลบอน้ำมันและกาซธรรมชาตินอกชายฝงอีก 

ทั้งสิ้น 30 บอ  

“กาซธรรมชาติเปนสินคาสงออกอันดับ 1 
ของเมียนมาร อุตสาหกรรมน้ีจึงนับวา 
มีสวนสำคัญอยางมากในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของเมียนมาร” 

กาซธรรมชาติเปนสินคาสงออกอันดับ 1 ของ

เมียนมาร อุตสาหกรรมนี้จึงนับวามีสวนสำคัญอยาง

มากในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของเมียนมาร ที่ 

ผานมามีบริษัทไทยไดเขาไปทำธุรกิจน้ำมันและกาซ

ธรรมชาติในเมียนมารแลว เชน เมื่อเดือนกุมภาพันธ

ที่ผานมา บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม 

จำกัด (มหาชน) ไดประกาศแผน 5 ปที่จะลงทุนผลิต
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ธรุกจิหลายประเภท ซึง่สวนใหญจะเปนประเภทธุรกจิ

ที่รองรับการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ 

และการพัฒนาของประเทศในอนาคต เชน การ

ลงทนุโครงสรางพืน้ฐานการลงทุนทีส่งเสรมิการจางงาน

และการพัฒนาทักษะแรงงาน การผลิตเพื่อทดแทน

การนำเขา การใชเทคโนโลยีชั้นสูง การพัฒนาและ

ถายทอดเทคโนโลยี  

นอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิประโยชนดานการลงทุน

และปรับปรุงขอกำหนดในการลงทุนตางๆ เชน การ

เพ่ิมระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก 3 ป 

เปน 5 ป การยกเลิกมูลคาการลงทุนขั้นต่ำ การ

อนุญาตใหสามารถโอน ขาย แลกเปล่ียนสิทธิการ

ลงทุนใหผูอื่นได และการขยายระยะเวลาในการเชา

ที่ดินใหนานข้ึน เปนตน 

“จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557  
ประเทศไทยเปนแหลงเงินลงทุนโดยตรง
อันดับ 2 โดยมีมูลคาการลงทุนทั้งสิ้น 

9,995.07 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
คิดเปนรอยละ 22.05 ของการลงทุน
โดยตรงท้ังหมด รองจากประเทศจีน” 

แนวโนมการลงทุนไทยในประเทศเมียนมาร 
ไทยเปนแหลงการลงทุนจากตางชาติที่สำคัญ

ของเมยีนมารมาโดยตลอด จากขอมลูของ Directorate 

of Investment and Company Administration 

(DICA) การลงทุนโดยตรงสะสมจากตางประเทศใน

เมียนมารจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 มีมูลคารวม 

45,237.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศไทยเปนแหลง

เงนิลงทนุโดยตรงอันดบั 2 โดยมมีลูคาการลงทุนทัง้ส้ิน 

9,995.07 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 22.05 

ของการลงทุนโดยตรงท้ังหมด รองจากประเทศจีน

รอยละ 31.39 และตามมาดวยการลงทุนจากฮองกง

กาซธรรมชาติในเมียนมารโดยมีเงินลงทุนทั้งสิ้นถึง 

3.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

 

คาแรงงานในเมียนมารยงัมรีาคาตำ่ 
เมียนมารเปนแหลงการผลิตที่มีตนทุนต่ำ อยูที่

ประมาณ 100 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน เมื่อเทียบ

กับประเทศอืน่ๆ ในอาเซียนแลว คาแรงในเมียนมาร

ตำ่สดุ 

“กฎหมายการลงทุนตางชาติ  
มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2555  
ไดเปดกวางทางธุรกิจครอบคลุมการลงทุน 
ในธุรกิจหลายประเภท สวนใหญจะเปน
ประเภทธุรกิจท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา 

ของประเทศในอนาคต” 
 

รฐับาลเมยีนมารมนีโยบายทีช่ดัเจนในการสงเสรมิ
การลงทนุจากตางประเทศ 

การลงทุนจากตางชาติ (Foreign Direct 

Investment) ในเมียนมารเพิ่มข้ึนเปนอยางมาก 

ภายหลังจากการเลือกต้ังทั่วไปในป 2553 โดยในป 

2555 มมีลูคาการลงทุนรวม 2,243 ลานเหรยีญสหรฐัฯ 

เพิ่มขึ้นในอัตราท่ีสูงมากจาก 973 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ในป 2552 ปจจัยสนับสนุนท่ีสำคัญมาจาก

การที่ เมียนมารมีนโยบายท่ีเปดรับการลงทุนจาก 

ตางประเทศและดำเนินการปฏิรูปกฎหมายและ 

กฎระเบียบตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการลงทุน เพ่ืออำนวย

ความสะดวกและสงเสริมใหเกิดการลงทุนในประเทศ

มากขึ้น  

กฎหมายการลงทุนตางชาติ (Foreign Investment 

Law 2012) ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 

2555 ไดเปดกวางทางธุรกิจครอบคลุมการลงทุนใน
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รอยละ 14.92 และสิงคโปรรอยละ 8.39 

ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของไทยมีชายแดนติดตอ

กับเมียนมารถึง 10 จังหวัด การคาชายแดนระหวาง

ไทยและเมยีนมารมมีลูคาเพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง โดยมี

มลูคา 180,471.5 ลานบาทในป 2555 เพ่ิมขึน้รอยละ 

9.79 จากมูลคาการคาในป 2554 โดยชายแดนท่ี

เมียวดี - แมสอด จังหวดัตาก เปนบริเวณที่มีมูลคา

การคาชายแดนสูงท่ีสุด  

ในปจจุบันรัฐบาลเมียนมารใหความสำคัญกับ

การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนเปน

อยางมาก รัฐบาลเมียนมารมีนโยบายจะจัดต้ังเขต

อุตสาหกรรมใหม ตั้งอยูใกลกับชายแดนไทยท่ีอำเภอ

แมสอด จังหวัดตาก ถึง 3 แหง ไดแก  

1. เขตอุตสาหกรรมเมียวดีในรัฐกะเหรี่ยง  

2. เขตอุตสาหกรรมผาอันในรัฐกะเหรี่ยง  

3. เขตอุตสาหกรรมเมาะละแหมงในรัฐมอญ  

มีการคาดการณวานักลงทุนไทยโดยเฉพาะใน

อตุสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนจะสนใจและขยายฐาน

การผลิตเขาไปลงทุนในเขตอุตสาหกรรมเหลานี้เปน

จำนวนมาก เนื่องจากคาแรงท่ีมีราคาถูกและมีความ

สะดวกในการขนสงวัตถุดิบจากไทยเขาไปในเมีย

นมาร และขนสงสินคาหรือสินคาขั้นกลางกลับเขามา

ในประเทศ  

ขอจำกัดดานแรงงานภายในประเทศของไทย

เปนปจจัยผลักดัน (Push Factor) ที่สำคัญ จาก

ขอมูลในป 2543 - 2553 กำลังแรงงานในประเทศ

ไทยเติบโตเพียงประมาณรอยละ 1 ตอป กฎหมาย

คาแรงขั้นต่ำ 300 บาท ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 

มกราคม 2556 ทำใหอัตราคาแรงในประเทศเพิ่มสูง

ขึ้นเปนปจจัยสำคัญสงผลใหนักลงทุนชาวไทย โดย

เฉพาะผูประกอบการในอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงาน

เขมขน เชน อุตสากรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 

อุตสาหกรรมการเกษตร การผลิตเครื่องใชไฟฟา 

การผลิตอาหารประเภทอาหารทะเล และเฟอรนเิจอร 

มีความจำเปนจะตองขยายฐานการผลิตไปยังประเทศ

ที่มีคาแรงต่ำ เมียนมารถือเปนประเทศเปาหมายท่ี

สำคญัเนือ่งจากเปนแหลงแรงงานอันดบัที ่19 ของโลก 

และคาแรงมีราคาถูกกวาไทยมาก 

ปจจุบันมีบริษัทไทยที่ลงทุนในเมียนมารแลว

หลายบรษิทั เชน บรษิทั เจรญิโภคภัณฑ กจิการเพาะปลูก 

เลี้ยงไก เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ บริษัท เมียนมารไลทติ้ง  

ผลติหลอดไฟฟา บรษิทั ปตท. สผ. สำรวจและผลิตกาซ 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย 

เปนตน  

“โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตและจำหนาย
อาหารแปรรูป ซึ่งสินคาของไทยน้ันมีตลาด
ภายในประเทศเมียนมารรองรับอยูแลว” 

 

อุตสาหกรรมไทยท่ีมีศักยภาพในการลงทุนใน
เมยีนมาร 

อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปการเกษตรและ

อาหาร 

เมียนมารมีพื้นที่เพาะปลูกเปนจำนวนมากและ

มทีรพัยากรสตัวนำ้ทีอ่ดุมสมบูรณ ปจจบุนัอตุสาหกรรม

การเกษตรและแปรรูปการเกษตรยังไมไดรับการ

พัฒนา เปนการผลิตขั้นพ้ืนฐานและไมมีเทคโนโลยี 

ในการผลิตและบริหารจัดการท่ีทันสมัย เปนโอกาส

ใหกับนักลงทุนของไทยท่ีมีความพรอมเขามาลงทุน 
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อตุสาหกรรมกอสรางและอตุสาหกรรมตอเนือ่ง 

อสังหาริมทรัพยในเมียนมารเติบโตข้ึนอยาง

รวดเร็ว เนื่องจากการเขาไปของนักลงทุนตางชาติ

และการเจริญเติบโตของธุรกิจทองเท่ียวรวมถึง

กิจกรรมทางดานการคาและการลงทุนในเมียนมาร

หลังเปดประเทศ จนทำใหปจจุบันความตองการ

โรงแรมและอาคารสำนักงานมีเพิ่มขึ้นสูงมากอยาง

ตอเนื่อง จึงเปนโอกาสในการลงทุนของอุตสาหกรรม

กอสรางและการผลิตวัสดุกอสราง ที่จะเขาไปลงทุน

เพื่อรองรับกับการเติบโตท่ีรวดเร็วนี้ 

อตุสาหกรรมปโตรเคมแีละอตุสาหกรรมตอเนือ่ง 

เมียนมารมีทรัพยากรน้ำมันและกาซธรรมชาติ

อุดมสมบูรณ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหเกิดการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมน้ีจากตางประเทศ เน่ืองจาก

เปนอุตสาหกรรมท่ีตองใชเทคโนโลยีและความชำนาญ

เฉพาะทาง จงึเปนโอกาสใหกบันกัลงทนุในอุตสาหกรรม

ขดุเจาะสำรวจและอุตสาหกรรมตอเนือ่ง เชน การบำรุง

รักษาเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ ตลอดจนการใหบริการ

ทำความสะอาดอุปกรณตางๆ เปนตน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการผลิตและจำหนายอาหาร

แปรรูปซึ่งสินคาของไทยน้ันมีตลาดภายในประเทศ

เมียนมารรองรับอยูแลวเนื่องจากเปนท่ีนิยมของผู

บริโภคชาวเมียนมารวาเปนสินคาที่มีคุณภาพดี และ

เปนอุตสาหกรรมท่ีไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล

เนื่องจากเปนการผลิตเพ่ือทดแทนการนำเขาสำหรับ

การบริโภคภายในประเทศ 

อตุสาหกรรมทีใ่ชแรงงานเขมขน 

อุตสาหกรรมการผลิตหลายสาขาซ่ึงใชแรงงาน

เปนหลักในการผลิต เชน สิง่ทอ เครือ่งนุงหม เครือ่งหนงั 

เฟอรนิเจอร การผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน เนื่องจากเมียนมารมีอัตรา

คาแรงตำ่อยูทีป่ระมาณ 100 เหรยีญสหรฐัฯ นอกจาก

นี้เมียนมารยังไดรับสิทธิ์ GSP คืนจากสหภาพยุโรป

และสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะทำใหสนิคาท่ีผลติในเมยีนมาร

มีความไดเปรียบทางดานตนทุนเมื่อเปรียบเทียบกับ

สินคาที่ผลิตภายในประเทศไทยซ่ึงอาจจะไมไดรับ

การตออายุสิทธิประโยชน GSP ในอนาคตอันใกล 
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เมืองที่นาลงทุนในเมียนมาร 

ตองยี 
• เปนเมืองหลวงของรัฐฉานซึ่งเปน

แหลงกระจายสินคาไปยังเมืองตางๆ

ทางภาคเหนือ 

• มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรม 

พะโค 
• เปนที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม 

• ราคาที่ ดินยั ง ต่ำกว าในเมือง

ยางกุงและแรงงานยังมีมาก   

• รัฐบาลมีแผนจะสรางสนามบิน

นานาชาติแหงใหม ซึ่งมีแผนจะเร่ิม

การกอสรางในป 2558 

 

ยางกุง 
• เปน เมืองเศรษฐกิจการค าที่

สำคัญที่สุด 

• เปนทีต่ัง้ของทาเรอืยางกุง ซึง่เปน

ศูนยกลางการนำเขาสงออกสินคาที่

สำคัญของเมียนมาร 

• เปนที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม

ขนาดใหญที่สำคัญหลายแหง 

• อยูใกลกบัทาเรอืและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษติละวา 

เมาะละแหมง 
• เปนที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม 

• เปนเมอืงชายทะเลและมทีรพัยากร

สัตวน้ำที่อุดมสมบูรณ 

• เปนพื้นที่เพาะปลูกยางที่สำคัญ

ของเมียนมาร 

• เปนแหลงกระจายสินคาที่สำคัญ 

พุกาม 
• เปนเมืองมรดกโลกและแหลง

ทองเที่ยวที่สำคัญ 

มัณฑะเลย 
• เปนศูนยกลางเศรษฐกิจท่ีสำคัญ

ของเมียนมารตอนบน 

• เปนจุดเชื่อมโยงการคากับอินเดีย

และจีน 

• เปนที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม 

• มีแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ 

ทวาย 
• เปนทีต่ัง้ของโครงการทาเรอืนำ้ลกึ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
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และกิจการทีม่กีารใชทรพัยากรธรรมชาติและกิจการท่ี

เกี่ยวของกับโครงสรางพ้ืนฐานนักลงทุนจะตองขอ

อนุญาตกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของเพ่ิมเติมกอนท่ีจะ

ทำการยื่นขอ MIC Permit โครงการลงทุนที่ไดรับใบ

อนุญาตลงทุน (MIC Permit) จะไดรับสิทธิ

ประโยชนตางๆ ซึง่คลายคลงึกบัการไดรบัการสงเสรมิ

การลงทุนจาก BOI 

✉ หากไดรับ MIC Permit จะไดรับสิทธิ

ประโยชนในการลงทุนอยางไรบาง? 

✍ สทิธปิระโยชนในการสงเสรมิการลงทนุทีจ่ะ
ไดรบั ไดแก 

• ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป  

• ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดจากกำไรสะสม

ที่นำกลับมาลงทุนใหมอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ป 

• ไดรบัการยกเวนภาษีเงินไดสงูสดุรอยละ 50 

ของกำไรจากการสงออก  

• การผลิตเพื่อการสงออกจะไดรับการ

ยกเวนภาษีการคา (Commercial Tax) 

• ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัสดุ 

เพ่ือใชในการกอสรางในชวงระยะเวลาการกอสราง

โครงการ  

• ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบ 

เปนระยะเวลา 3 ป  

• ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักร

และอุปกรณ  

• ในกรณีที่บริษัทมีคาใชจายในการทำวิจัย

และพัฒนา สามารถนำคาใชจายดังกลาวมาใชใน

การหักลดหยอนภาษีได 

• ไดสิท ธิ ในการหักค า เสื่ อมราคาของ

สินทรัพยในอัตราเรง 

• ใหสิทธิ์นักลงทุนเช าที่ ดินจากรัฐและ

เอกชนเมียนมารไดสูงสุด 50 ปและตออายุได 2 คร้ัง 

ครั้งละ 10 ป รวมเปน 70 ป 

ถาม - ตอบ การลงทนุในเมยีนมาร 

✉ การลงทุนในประเทศเมียนมาร นักลงทุน
ตางชาติสามารถเปนเจาของกิจการได 100% หรือ

ไม? 

✍ นักลงทุนตางชาติสามารถเปนเจาของ

กิจการไดสูงสุด 100% โดยขึ้นอยูกับประเภทกิจการ 

กจิการบางประเภทจะตองรวมทุนกบันักลงทุนทองถิน่

หรือรัฐบาล หรือลงทุนในรูปแบบอื่นๆ เชน BOT 

เปนตน 

✉ หากจัดตั้งนิติบุคคลในเมียนมารโดยให 

หุนสวนเมียนมารถือหุนขางมาก จะถือวาเปนบริษัท

เมียนมารหรือไม? 

✍ ตามกฎหมายเมียนมาร หากมีผูถือหุนเปน

ตางชาติไมวาจะรอยละเทาใด ก็ตาม จะถือวาเปน

นิติบุคคลตางชาติทันทีซึ่งจะตางกับกฎหมายของไทย 

✉ การลงทนุของตางชาตใินประเทศเมยีนมาร

จะตองขออนุญาตหรือไมและจะตองติดตอหนวยงาน

ใด? 

✍ สำหรับการเปดบริษัท สำนักงานตัวแทน

หรือสำนักงานสาขาของบริษัทในประเทศเมียนมาร

เพื่อดำเนินกิจการ สวนใหญในภาคบริการนั้นไม

จำเปนจะตองขออนุญาตลงทุน นักลงทุนสามารถขอ

จดทะเบียนบริษัทไดที่ Directorate of Investment 

and Company Administration (DICA) ซึ่งมี

สำนักงานใหญอยูที่ กรุงเนปดอว 

✍ สำหรับการลงทุนในภาคการผลิตจะตอง

ไดรับใบอนุญาตใหลงทุนที่เรียกวา MIC Permit ซึ่ง

ออกโดย Myanmar Investment Commission (MIC) 

เปนคณะกรรมการ ประกอบดวย เจาหนาทีร่ะดบัสงู

ของหนวยงานภาครัฐของเมียนมาร เปรียบเทียบได

กับคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของไทย โดย 

นักลงทุนสามารถย่ืนขอใบอนุญาตการลงทุนดังกลาว

ไดที ่DICA เชนเดยีวกนั 

นอกจากนี้กิจการบางประเภทในภาคบริการ 
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อยางไรก็ดีรัฐบาลเมียนมารใหความสำคัญกับ

การแกไขปญหาน้ีเปนอยางมากเน่ืองจากเปนปญหา

ที่ฉุดรั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

โดยไดอนุญาตใหเอกชนดำเนินธุรกิจ Independent 

Power Producer (IPP) ไดตั้งแตป 2555 เพ่ือเพ่ิม

กำลังการผลิตกระแสไฟฟาและมีการรางแผนการ

พัฒนาพลังงานแหงชาติขึ้นในป 2556 ซึ่ ง เปน

สัญญาณวา รัฐมีความตั้งใจในการแกไขปญหานี้

อยางจริงจัง รวมทั้งมีนโยบายที่จะ Privatize

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตพลังงานไฟฟา 

และสงเสริมใหเกิดการลงทุน โดยเปล่ียนแปลง

สัดสวนการถือหุนใหเอกชนสามารถถือหุนได ใน

สัดสวนที่สูงขึ้น  

นอกจากน้ีเมียนมารยังไดรับเงินกูจาก ADB 

เปนจำนวน 600 ลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการ

พัฒนาและฟนฟูโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานไฟฟา

ที่ ในปจจุบันอยู ในสภาพทรุดโทรม ใหไดกลับมา 

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

✉ นักลงทุนตางชาติมีสิทธิ์ถือครองที่ดินใน

เมียนมารหรือไม? 

✍ นักลงทุนตางชาติไมมีสิทธิ์ถือครองท่ีดินใน

เมียนมาร แตสามารถเชาที่ดินไดทั้งจากเอกชนและ

หนวยงานของรัฐ โดยหากเปนโครงการที่ไดรับใบ

อนญุาตลงทุน MIC Permit สามารถเชาทีด่นิระยะยาว

ไดนาน 50 ป โดยขอยดืระยะเวลาได 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ป 

✉ ปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟาของ

เมียนมารจะมีผลกระทบกับการประกอบธุรกิจหรือ

ไม และรัฐบาลเมียนมารมีนโยบายในการแกไข

ปญหาอยางไร? 

✍ ในปจจุบันเปนท่ีรูกันดีวากำลังการผลิต

กระแสไฟฟาของเมียนมารมีไมเพียงพอตอความ

ตองการใชภายในประเทศ ทำใหเกิดปญหาไฟฟาดับ

อยูบอยครัง้ โรงงานอุตสาหกรรมในเมียนมารสวนมาก

จะตองมีการติดตั้งเครื่องปนไฟสำรองเอาไวใชใน

ยามที่ ไฟดับ การลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีความ

ตองการใชไฟฟาจำนวนมากและมีความสม่ำเสมอนั้น

อาจจะเกิดปญหาได  
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นโยบายสงเสรมิการลงทนุ 

ในป 2552 รฐับาลสาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) ไดปรบัปรงุกฎหมาย
สงเสริมการลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกให
แกนกัลงทนุตางชาติในการเขามาลงทุนเพิม่มากข้ึน 
โดยมีสาระสำคญัคอื รฐับาล สปป. ลาวจะสงเสรมิ
การลงทนุในทกุสาขาและทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ แต
อยางไรก็ตามยงัคงมกีารสงวนการลงทนุในสาขาที่
เก่ียวของกับความมัน่คงภายในประเทศ ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน 

“นกัลงทนุตางชาตสิามารถสงรายได เงนิทนุ  
และผลกำไรกลับประเทศของตนหรือประเทศ 
ทีส่ามผานธนาคารพาณิชยไดอยางเสร ี 
หลงัจากหกัภาษแีละคาธรรมเนียม 
ตามกฎหมายการลงทุนแลว” 

สทิธปิระโยชนดานการลงทุน 
สิทธิประโยชนที่เกี่ยวกับภาษี 

• กำไรที่นำไปขยายกิจการที่ไดรับอนุญาต

จะไดรับการยกเวนอากรกำไรในปการบัญชีถัดไป 

• โครงการลงทุนจากตางประเทศจะไดรับ

ยกเวนภาษีนำเขาและอากรที่เก็บจากการนำเขา

อุปกรณ เครื่องอะไหล พาหนะ (อาทิ รถบรรทุก) 

สำหรับใชในภาคการผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไมมีอยู

ในประเทศ หรือมีแตไมเพียงพอ และผลิตภัณฑกึ่ง

สำเร็จรูปท่ีนำเขามาเพื่อแปรรูปหรือประกอบเปน

ผลิตภัณฑเพื่อสงออก 

• โครงการลงทุนจากตางประเทศจะไดรับ

ยกเวนภาษีขาออกสำหรับผลิตภัณฑเพื่อสงออก 

• ลดภาษอีตัราภาษกีำไรใหแกธรุกจิตามระดับ

 
บีโอไอ...สงเสริมลงทุนไทยในตางประเทศ 
ฐิติกา บุญเจริญ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

หมอไฟฟาแหงภูมิภาคเอเชีย 
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สทิธปิระโยชนทีม่ใิชภาษี 
นักลงทุนตางชาติจะไดรับสิทธิประโยชนอื่นๆ 

ทีม่ใิชภาษแีละไดรบัความคุมครองจากรัฐบาล สปป. ลาว 

ภายใตกฎหมายการลงทุน อาทิ 

• นักลงทุนตางชาติสามารถครอบครอง

สินทรัพยไดโดยเสรี 

• นักลงทุนตางชาติสามารถเชาท่ีดินและ 

โอนสิทธิและผลประโยชนจากการเชาท่ีดินได ทั้งน้ี

ตองอยูภายใตกฎหมายท่ีดินของ สปป. ลาว 

• นกัลงทนุตางชาติสามารถสงรายได เงนิทุน 

และผลกำไรกลบัประเทศของตนหรอืประเทศทีส่ามผาน

ธนาคารพาณิชย ไดอยางเสรี หลังจากหักภาษี 

และคาธรรมเนียมตามกฎหมายการลงทุนแลว โดย

จะตองใชอัตราแลกเปล่ียนทางการของธนาคารกลาง

แหง สปป. ลาว ณ วันท่ีทำธุรกรรมดังกลาว 

• นักลงทุนตางชาติสามารถวาจางแรงงาน 

นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ในกรณีที่กิจการลงทุน

จำเปนตองนำเขาแรงงานเกินจำนวนที่กำหนดไวใน

กฎหมายแรงงาน โดยนักลงทุนมีสิทธ์ินำเสนอตอ

รัฐบาล เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม 

• รัฐบาล สปป. ลาว ยกเลิกการเก็บเงินค้ำ

การลงทุนจากนักลงทุนตางชาติ 

• รฐับาล สปป. ลาว จะไมเขาแทรกแซงตลาด 

• รัฐบาล สปป. ลาว ไมแบงแยกเชื้อชาติ

หรือสัญชาติของนักลงทุน 

• นักลงทุนตางชาติและครอบครัว รวมถึง

แรงงานตางชาติ จะไดรับการอำนวยความสะดวกใน

การเดินทางเขา - ออกประเทศ อาทิ การไดรับวีซา

เขาออกหลายคร้ัง (Multiple Entry Visas) ซึง่แตละครัง้

ใหไมเกิน 5 ป และสิทธ์ิในการพักอาศัยระยะยาว 

ใน สปป. ลาว รวมถึงมีสิทธ์ิขอสัญชาติลาวตาม

ขอบเขตท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย 

ความสำคัญของการสงเสริมฯ ดังนี้ 

ระดบัที ่1 กจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิฯ สงูสดุ 

ระดบัที ่2 กจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิฯ ปานกลาง 

ระดับที ่3 กจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิฯ ตำ่ 

ทัง้นี ้สาขาท่ีรฐับาล สปป. ลาว ใหการสงเสริมฯ

ไดแก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม และ

บริการ 

ลดอัตราภาษีกำไรใหแกธุรกิจตามเขตพื้นที่ 

การลงทุน ดังนี้ 

เขตที ่1  พืน้ท่ีหางไกล ทรุกนัดาร และขาดแคลน

สาธารณปูโภคพืน้ฐาน 

เขตที่ 2 พื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานจำกัด 

เขตท่ี 3 เขตเมืองใหญ และมีสาธารณูปโภค

พื้นฐานพรอม 

 

เขตพื้นที่การลงทุนที่ไดรับการสงเสริมฯ 

 

ZONE Level Period of Exemption(Years) 

1 
1 10 
2 6 

3 4 

2 
1 6 
2 10 
3 10 

3 
1 10 
2 10 
3 10 
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ศักยภาพ และขอไดเปรียบในการเขาไปลงทุน
ใน สปป. ลาว 

• การเมืองและเศรษฐกิจมั่นคง 

• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย อาทิ

เชน แรธาตุ แหลงพลังงาน ปาไม เปนตน ซึ่ง

สามารถไปพัฒนาโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือ

เปล่ียนเปนสินคาสงออกได 

• ตนทุนแรงงานต่ำ 

• มีพรมแดนติดกับประเทศท่ีมีอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจเติบโตสูง คือ ประเทศไทย 

เวียดนาม กัมพูชา และจีน 

• รฐับาล สปป. ลาว มกีารตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

• ไดรับสิทธิประโยชน GSP (Generalized 

System of Preferences) จาก 42 ประเทศทั่วโลก 

และมีขอตกลง NTR (Normal Trade Relation) จาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ีประเทศในสหภาพ

ยุโรปและญี่ปุนไดใหสิทธิพิเศษทางดานภาษี เชน 

ยกเวนภาษีในการนำเขามากกวา 200 รายการ สงผล

ใหผลิตภัณฑที่ผลิตใน สปป. ลาว ไมตองเสียภาษี 

หรือเสียภาษีในอัตราที่ต่ำกวาปกติ 

“สปป. ลาว เปนประเทศท่ีมีโอกาสและลูทาง 
ในการเขาไปลงทุน เนื่องจากยังไมสามารถ
ผลิตสินคาเพื่อใชภายในประเทศไดเอง  

สินคาสวนใหญนำเขามาจากประเทศไทย” 

“ไดรบัสิทธปิระโยชน GSP จาก 42 ประเทศ 
ทั่วโลก และมีขอตกลง NTR  

จากสหรฐัอเมรกิา 
ประเทศในสหภาพยุโรป และญี่ปุน 

ไดใหสิทธิพเิศษทางดานภาษี เชน ยกเวนภาษี 
ในการนำเขามากกวา 200 รายการ” 

ที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป. ลาว 

โอกาสในการลงทุนของไทยใน สปป. ลาว 
สปป. ลาว เปนประเทศเพ่ือนบานทีน่กัลงทนุไทย

มีโอกาสและลูทางในการเขาไปลงทุน เนื่องจาก 

สปป. ลาว ยังไมสามารถผลิตสินคาเพ่ือใชภายใน

ประเทศไดเอง สนิคาสวนใหญนำเขามาจากประเทศไทย 

และมีแนวโนมนำเขาสินคาเพ่ิมข้ึนทุกป สินคาท่ีลาว

นำเขา เชน น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต เครื่องจักรกล 

และสินคาอุปโภคบริโภค เปนตน นอกจากนี้การที่ 

สปป. ลาวไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีจาก

ประเทศในสหภาพยุโรป ทำใหนักลงทุนไทยสามารถ

ใชลาวเปนฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 

1. Savan - Seno Special Economic Zone 2003 

2. Boten Beautiful Land Specific Economic Zone 2003 

3. Golden Triangle Special Economic Zone2007 

4. Vientiane Industrial and Trade Area 2011 

5. Saysetha Development Zone 2010 

6. Phoukhyo Specific Economic Zone 2010 

7. Thatluang Lake Specific Economic Zone 2011 

8. Longthanh - Vientiane Specific Economic Zone 2012 

9. Dongposy Specific Economic Zone 2012 

10. Thakhek Specific Economic Zone 2012 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุมหม ฯลฯ เพื่อสงออกได 

จากการท่ีสปป. ลาว มทีรพัยากรธรรมชาติเปน

จำนวนมาก ทำใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การ

สรางเข่ือนพลังงานไฟฟา และการทำเหมืองแร เปน

อีกลูทางทางธุรกิจที่นักลงทุนสามารถเขาไปลงทุนได 

นอกจากน้ีรฐับาล สปป. ลาวยงัสงเสรมิการลงทุนจาก

ตางประเทศและใหสทิธปิระโยชนแกนกัลงทุนตางชาติ

ในสาขาพลังงาน เหมืองแร เกษตรกรรม สิ่งทอ 

การทำปาไม การขนสงและการทองเที่ยวอีกดวย 

“สปป. ลาว มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน
ไฟฟา โดยเฉพาะการผลิตโดยใชพลังงานน้ำ 

ซึ่งเปนโอกาสที่ดีของนักธุรกิจไทย” 

อตุสาหกรรมผลิตพลงังานไฟฟา 
สปป. ลาวเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิต

พลังงานไฟฟา โดยเฉพาะการผลิตโดยใชพลังงานน้ำ 

ซึ่งเปนโอกาสที่ดีของนักธุรกิจไทยในการเขาไปลงทุน

ในอุตสาหกรรมดังกลาว ปจจุบันนี้พลังงานไฟฟาที่

ผลิตไดในประเทศสวนใหญสงไปขายยังประเทศไทย 

นอกจากน้ีประเทศเพื่อนบานอาทิ เวียดนาม กัมพูชา 

ฯลฯ กถ็อืวาเปนประเทศท่ีมคีวามตองการดานพลังงาน

ในกรณีที่ความตองการไฟฟาจากประเทศไทยลดลง 

นอกจากน้ีลาวยังมีกาซธรรมชาติและถานหินเปน

แหลงพลังงานเพิ่มเติมอีกดวย 

 
อตุสาหกรรมส่ิงทอ 

อุตสาหกรรมส่ิงทอเปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรม 

สงออกหลักของประเทศ และเปนอุตสาหกรรมท่ีไทย

มีศักยภาพในการเขาไปลงทุน ปจจุบันนี้มีการจาง

แรงงานกวา 30,000 ตำแหนง ตลาดสงออกหลัก

ของประเทศไดแก ประเทศไทย และสหภาพยุโรป

นักลงทุนตางชาติสนใจเขาไปตั้งฐานการผลิตเสื้อผา

สำเร็จรูปในลาวเนื่องจากมีอัตราคาแรงที่ถูกรวมทั้ง

ปจจัยที่เอ้ืออำนวยตอนักลงทุนอาทิการใหสิทธิในการ

เชาท่ีดินในราคาถูกการมีไฟฟาและแหลงทรัพยากร

น้ำมากพอที่จะรองรับอุตสาหกรรมรวมทั้งการไดรับ

สิทธิพิเศษตางๆ จากประเทศตะวันตก ปจจุบันบริษัท

ไทยเขาไปลงทุนในอตุสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุงหม

กวา 40 บริษัท โดยมีการผลติเสื้อผาสำเร็จรูปซึ่งสวน

ใหญนำเขาผาผนืประเภทผาทอจากตางประเทศไปผลติ

เปนเสื้อผาสำเร็จรูปเพื่อสงออก 

 
อตุสาหกรรมเหมืองแร 

ปจจุบนัน้ีมบีรษิทัท้ังในประเทศและตางประเทศ

เขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแรเปนจำนวนมาก 

อาทิ อุตสาหกรรมเหมืองแรทองแดง ดีบุก เหล็ก 

ทอง สังกะสีและยิปซั่ม การลงทุนของไทยใน

อุตสาหกรรมเหมืองแรในลาวมีการลงทุนทำเหมือง

แรหลายชนิดเชน ถานหิน หินปูน สังกะสี เปนตน

ทั้งนี้นักลงทุนไทยมีโรงถลุงแรสังกะสีภายในประเทศ 

ทำใหตนทุนในการขนสงแรดิบต่ำ นอกจากนี้ความ

ตองการในแรดีบุกเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งลาวมีแรดังกลาว

อยูเปนจำนวนมาก เปนขอไดเปรยีบของนักลงทนุชาวไทย

ที่มีความชำนาญและมีประสบการณในการทำเหมือง

แรดีบุก  

 

อตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
เนื่องจาก สปป. ลาว มีพื้นที่เพาะปลูกเปน

จำนวนมาก ทำใหมีศักยภาพในการลงทุนใน

อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

พืน้ทีเ่พาะปลกูใน สปป. ลาว ไดแก แขวงเวยีงจนัทน 

คำมวน สะหวันนะเขต และจำปาสักจึงเปนโอกาส

ของผูประกอบการไทยในการยายฐานการปลูกพืช

เศรษฐกจิบางชนิดไปยงั สปป. ลาว เพ่ือใชเปนแหลงผลติ

วัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรของไทย 

โดยเฉพาะพืชทีต่องใชแรงงานมากและพืชที ่สปป. ลาว 

มีศักยภาพในการปลูกดีกวารวมถึงการรวมลงทุน 

ในธุรกิจดานปศุสัตวและเลี้ยงสัตวรวมกัน 
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พื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนในอุตสาหกรรม

เกษตรและเกษตรแปรรูป 

การทำปาไม 
อุตสาหกรรมปาไมเปนอีกหน่ึงรายไดหลักของ 

สปป. ลาว สินคาหลักในการสงออกคือ ไม  ปจจุบัน

สปป. ลาวมพีืน้ท่ีกวารอยละ 47 ของประเทศ (พืน้ทีท่ัง้

ประเทศ 236,800 ตารางกิโลเมตร) ปกคลุมไปดวย

ปา แตเนื่องจากเทคโนโลยีในประเทศยังไมทันสมัย

จึงถือเปนโอกาสแกนักลงทุนไทยเขาไปลงทุนใน

กิจการดังกลาว  

“นโยบายสงเสริมการลงทุนของ 
ประเทศกำลังพัฒนามักจำกัดในเรื่อง 

ของประเภทกิจการการลงทนุ สดัสวนการถอืหุน 
ขอจำกัดในดานการทำงานของคนตางชาติ 
หรือความเปนเจาของในกิจการตางๆ” 

ขอควรรูในการเขาไปทำธุรกจิใน สปป. ลาว 
นักลงทุนควรศึกษากฎระเบียบดานการลงทุน

และกฎหมายเก่ียวของของ สปป. ลาว กอนเขาไป

ลงทุน เนื่องจากการตีความกฎหมายของแตละหนวย

งานอาจไมตรงกัน  

นอกจากนี้รัฐบาล สปป. ลาว อนุญาตใหเจา

แขวงทุกแขวงมีอำนาจในการอนุมตัโิครงการลงทุนที่ไม

เกิน 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ และอนุญาตใหเจาแขวง 

นครหลวงเวียงจันทน หลวงพระบาง จำปาสัก และ

สะหวันนะเขตอนุมัติโครงการลงทุนที่ไมเกิน 5 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ อีกทั้งการบังคับใชกฎหมายในแตละ

แขวงไมเหมือนกัน เชน การเก็บภาษีและการกำหนด

น้ำหนักของรถบรรทุกสินคาเปนตน  

ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษากฎระเบียบในแตละ

แขวงใหดี การลงทุนในประเทศกำลังพัฒนามักมีขอ

จำกัดการลงทุนของตางชาติมากกวาประเทศที่

พัฒนาแลว เนื่องจากมีความกังวลวานักลงทุนใน

ประเทศอาจเสียเปรียบดานการแขงขันกับนักลงทุน

ตางชาติ หรือเกรงวาอุตสาหกรรมที่สำคัญอาจถูก

ผกูขาดโดยคนตางชาติ ทำใหนโยบายสงเสรมิการลงทุน 

ของประเทศกำลังพฒันามักจำกัดในเร่ืองของประเภท

กิจการการลงทุน สัดสวนการถือหุน ขอจำกัดในดาน

การทำงานของคนตางชาติ หรือความเปนเจาของใน

กจิการตางๆ ดงันัน้ จำเปนทีผู่ประกอบการตองศึกษา

ขอจำกัดตางๆ ที่กฎหมายระบุไวกอนตัดสินใจเขามา

ลงทุน 

และการพัฒนาดานเทคโนโลยีใน สปป. ลาว

ยังมีไมมากนักสงผลใหตองนำเขาวัตถุดิบ อุปกรณ 

เคร่ืองมือ ฯลฯ มาจากประเทศไทย อาจสงผลตอ

ตนทุนในการทำธุรกิจนอกจากน้ีโครงสรางพื้นฐาน

ภายในประเทศยังไมรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรม 

เชน ไฟฟา ยังมีไมพอเพียงและยังกระจายไมทั่วถึง 

ทั้งประเทศ รวมถึงที่ตั้งของประเทศเปน Land Lock 

คือไมมีทางออกสูทะเล และภูมิประเทศเปนเทือกเขา

และทีร่าบสงู ทำใหตองใชระบบขนสงทางบกเปนหลกั 

ซึ่งมีตนทุนในการขนสงสูง  

แขวงพงสาลี 

แหลงปลูกชา 

แขวงไชยบุรี 

แหลงปลูกขาวไร 

ขาวโพด 

นครหลวงเวียงจันทน 

แหลงปลูกขาว 
แขวงสาละวัน 

แหลงปลูกถั่วลิสงและ

มันสำปะหลัง 

แขวงจำปาสัก 

แหลงปลูกกาแฟและถ่ัวลิสง 

แขวงหลวงพระบาง 

แหลงปลูกขาวไร  

ถั่วเหลือ 

แขวงหลวงน้ำทา 

แหลงปลูกออย ยางพารา 

แขวงหัวพัน 

แหลงปลูกถั่วเหลือง 

แขวงสะหวันนะเขต 

แหลงปลูกขาว 
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 “สาธารณรัฐอินโดนีเซีย” เปนประเทศหนึ่ง
ที่นาสนใจสำหรับนักลงทุน โดยเปนประเทศท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ อาทิ น้ำมัน 
กาซธรรมชาติ ถานหิน ดีบุก ทองแดง นิกเก้ิล 
บ็อกไซต ทอง เงิน และเหล็ก ทั้งที่สำรวจแลว
และยงัไมไดสำรวจ รวมถงึมนีานนำ้ทะเลกวางใหญ
ซึ่งเปนแหลงประมงท่ีสำคัญของธุรกิจประมง
ไทย เปนประเทศท่ีมีหมูเกาะมากที่สุดในโลก 
คอื มจีำนวนถงึ 17,508 เกาะ อดุมสมบรูณดวย
ทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรสตัวนำ้จำนวนมาก 

  

อีกท้ังยังมีผืนดินท่ีเหมาะแกการเพาะปลูก 

พชืผลเกษตรหลากหลายประเภท ยิง่กวานัน้อนิโดนเีซยี

ยังมีประชากรมากถึง 246 ลานคน มากเปนอันดับ 4 

ของโลก มี GDP ในป 2556 มูลคา 878 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ มากเปนอันดับท่ี 16 ของโลก และ

ประชากรกวาคร่ึงหน่ึงอยูในวัยแรงงานซ่ึงนอกจาก

หมายถึงตลาดขนาดใหญแลวยังเปนแหลงรองรับ 

การจางงานสำหรบัอตุสาหกรรมการผลติไดเปนอยางดี

ขณะท่ีอินโดนีเซียเองก็ตองการการพัฒนาท้ังในดาน

อตุสาหกรรมการผลิต การแปรรปูสนิคาเกษตร ประมง 

ธุรกิจบริการสมัยใหม รวมถึงโครงสรางพื้นฐานตางๆ

จึงเปนโอกาสดีสำหรับนักลงทุนไทย ในภาวะท่ีหลาย

อุตสาหกรรมจำเปนตองยายฐานการผลิตไปยัง

ประเทศอ่ืน ที่มีตนทุนการผลิตต่ำกวา เพื่อเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก 

ภาพรวมเศรษฐกิจอินโดนีเซียมีแนวโนมเติบโต

ในระดบัทีส่งูมากในอนาคต สบืเนือ่งจากจดุเดนทัง้ใน

ดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติ จากผลการ

ศึกษาศักยภาพของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดทำโดย

บริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Co เมื่อกลางป 2555 

คาดการณวาเศรษฐกิจอินโดนีเซียจะเติบโตอยาง

รวดเร็วและใหญเปนอันดับ 7 ของโลก ภายในป 

2573 จึงพอสรุปไดวาดวยตลาดขนาดใหญ ใน

ประเทศ ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติและการเปน

 
บีโอไอ...สงเสริมลงทุนไทยในตางประเทศ 

นวรัตน  วงศเบญรัตน 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
พลังงานงานถานหิน 
อันดับ 2 ของโลก 
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✧ ยอ็กยาการตา 
ธุรกิจทองเท่ียวและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

 

✧ ซลูาเวซีใต  
อุตสาหกรรมน้ำมัน กาซธรรมชาติ 

เหมืองแร เกษตร และประมง 

- อุตสาหกรรมพลังงาน และปโตรเคมี 

อินโดนีเซียมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบไมนอยกวา 3.5 

พันลานบารเรล มีปริมาณสำรองกาซธรรมชาติไม

นอยกวา 112 ตันลูกบาศกฟุต รวมทั้งเปนผูสงออก

ถานหินรายใหญอันดับ 2 ของโลก 

- อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑอุปโภค

บริโภค เปนผูสงออกน้ำมันปาลมอันดับ 1 ของโลก

รวมทั้งเปนผูสงออกโกโกอันดับสองของโลก 

- อุตสาหกรรมโลหะและเครื่องจักร เปนผู

สงออกดีบุกอันดับสองของโลก 

แหลงวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

อนิโดนเีซยีเหมาะสมสำหรบัรองรบัการลงทนุจากตางชาติ

ในอุตสาหกรรมตางๆ ดังนี้ 

พื้นที่และอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมในการลงทุน 

✧ สมุาตราใต 
ธุรกิจเหมืองแรถานหิน ธุรกิจเพาะปลูกปาลมน้ำมัน และการแปรรูปปาลมน้ำมัน ธุรกิจเพาะปลูก

ยางพาราและแปรรูปยางพารา 

✧ จาการตา 
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 

อัญมณี เครื่องจักร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส โรงแรม 

โรงพยาบาล และรานอาหารไทย 

✧ ชวาตะวนัตก 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมยานยนตและชิน้สวน 

ยานยนต วสัดกุอสราง  อเิลก็ทรอนิกส เฟอรนเิจอร รองเทา

อาหาร และเครือ่งดืม่ โรงแรม โรงพยาบาล และรานอาหารไทย 

✪ 
✪ ✪ ✪ 

✪ 

✪ 

✪ 

✧ บาหล-ีนซูาเตง็การา 
ธุรกิจทองเท่ียวและเก่ียวเน่ืองกับการทองเท่ียว เกษตร และประมง 

✧ ชวาตะวนัออก 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต วัสดุกอสราง อิเล็กทรอนิกส เฟอรนิเจอร 

รองเทา อาหารและเคร่ืองดื่ม โรงแรม โรงพยาบาล และรานอาหารไทย 
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ลงทนุดานไหนคนไทยจะรุง 
จากการศึกษาขอมูลของบีโอไอพบวาประเภท

ธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพเขาไปลงทุนในตางประเทศ

และเปนธุรกิจตามเปาหมายของบีโอไอ ไดแก ธุรกิจ

การเกษตรและแปรรูปอาหาร รวมถึงธุรกิจตอเน่ือง 

เชน การบรรจุหีบหอ ธุรกิจทองเท่ียว ธุรกิจสุขภาพ 

ชิน้สวนยานยนต วสัดกุอสราง ปโตรเคมีและเหมอืงแร 

“ถานหินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่อินโดนีเซีย
มีความโดดเดน โดยแหลงที่มีถานหินสำรอง 

ในปริมาณสูงคือ สุมาตราใต  
และกะลิมันตันตะวันออก” 

- อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑยาง ผูผลติ

ยางพาราอันดับ 1 ของโลก 

ในป 2555 ที่ผานมา ไทยมีมูลคาการลงทุน

โดยตรงในอินโดนีเซียกวา 68 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

และมีจำนวน 17 โครงการ ทั้งน้ีคาดวาการลงทุน

ของไทยในอินโดนีเซียจะมีการเติบโตท้ังในดาน

จำนวนโครงการและมูลคาการลงทุนไมนอยกวา 

รอยละ 10 ตอป ภายในป 2560 คาดวาภาคธุรกิจ

จากประเทศไทยจะเขาไปลงทุนในอินโดนีเซียกวา 

109.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

“ธุรกิจท่ีไทยมีศักยภาพเขาไปลงทุน 
ในตางประเทศและเปนธุรกิจตามเปาหมาย 
ของบีโอไอ ไดแก ธุรกิจการเกษตร 

และแปรรูปอาหาร รวมถึงธุรกิจตอเน่ือง 
เชน การบรรจุหีบหอ ธุรกิจทองเที่ยว  

ธรุกจิสขุภาพ ชิน้สวนยานยนต วสัดุกอสราง 
ปโตรเคมีและเหมืองแร” 

ขณะเดียวกันนักลงทุนอาจพิจารณาการลงทุน

ในตางประเทศเปนทางเลือกใหมสำหรบัอตุสาหกรรม

ที่ตองใชแรงงานมากหรือตองการวัตถุดิบที่ เปน

ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งประเทศไทยเริ่มขาดแคลน

ขณะที่อินโดนีเซียมีพรอม ทั้งนี้ประเภทธุรกิจที่ 

นักลงทุ น ไทยมี ศั กยภาพที่ จ ะ เข า ไปลงทุน ใน

อินโดนีเซีย ไดแก 

1) อุ ตสาหกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บการใช

ทรพัยากรธรรมชาติ ดงัที่ไดกลาวมาแลว อนิโดนเีซยี

เปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก ทั้ง

สวนที่ใชเปนเชื้อเพลิง เชน น้ำมัน ถานหิน และแร

ธาตุตางๆ นับเปนโอกาสของนักลงทุนไทยท้ังในการ

ขุดคน และการใชประโยชนจากทรัพยากรเหลานี้

ทั้งนี้ในบรรดาเหมืองแรประเภทตางๆ พบวาถานหิน

เปนทรัพยากรธรรมชาติที่อินโดนีเซียมีความโดดเดน

โดยแหล งที่ มี ถ านหินสำรองในปริมาณสูงคือ 

สุมาตราใตและกะลิมันตันตะวันออก ซึ่งปจจุบันมี

หลายบริษัทเขามาขุดคนแลว แตก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู

อีกมาก รวมทั้งยังมีอีกหลายแหงที่นาสนใจ เชน  

กะลิมันตันใตเรียว แจมบี และกะลิมันตันกลาง ซึ่งมี

ปริมาณถานหินสำรองมากกวา 1 พันลานตัน สิ่งที่

ตองระวังคือ การขอสัมปทานอยางถูกตองหรือขอ

โดยตรงกับหนวยงานของรัฐบาล  

“นอกจากน้ีผลิตภัณฑอาหารฮาลาล 
เปนสินคาอีกชนิดหน่ึงที่นาสนใจ  

เนื่องจากกวารอยละ 80 ของประชากร 
ทั้งประเทศนับถือศาสนาอิสลาม” 
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2) อุ ตสาหกรรมแปรรู ปสิ นค า เ กษ ตร

อินโดนีเซียนับเปนประเทศท่ีมีศักยภาพสูงในการ

เพาะปลูกพืชผลการเกษตรพืชผลเกษตรสำคัญ 

ไดแก ขาว มันสำปะหลัง ขาวโพด ปาลมน้ำมัน 

โกโก กาแฟ เปนตน แตก็ยังไมเพียงพอกับการ

บริโภคในประเทศ อีกทั้งยังขาดการพัฒนาในดาน

การแปรรปู ขณะท่ีไทยมคีวามชำนาญมากกวา ดงันัน้

จึงเปนโอกาสที่ไทยจะเขาไปลงทุน และใหความรูแก

เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมๆ การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคาผลผลิต

รวมถงึการบรรจภุณัฑและการตลาด ซึง่รฐับาลอนิโดนเีซยี

จะใหความสำคัญตอการแปรรูปผลิตภัณฑเหลานี้ 

มากกวาการสงออกในรูปวตัถดุบิเชนในอดีต นอกจากน้ี

ผลิตภัณฑอาหารฮาลาลเปนสินคาอีกชนิดหนึ่งที่นา

สนใจ เนือ่งจากกวารอยละ 80 ของประชากรท้ังประเทศ

นับถือศาสนาอิสลาม 

3) ผลติภณัฑสตัวน้ำ อนิโดนเีซยีนบัเปนแหลง

ประมงนอกนานนำ้ท่ีสำคัญท่ีสดุของไทย ธรุกจิตางชาติ

ที่จะทำการประมงไดตองรวมทุนกับทองถิ่นเทานั้น 

อีกทั้งตองมีการสรางหองเย็นเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ

ในประเทศดวย สตัวนำ้ท่ีจบัไดตองจำหนายใหหองเยน็

ในประเทศสวนหนึ่ง ที่เหลือจึงจะสงออกไดอยางไร

ก็ตาม ก็ยังเปนโอกาสของนักลงทุนไทยที่มีความ

ชำนาญในธุรกิจนี้เน่ืองจากชาวอินโดนีเซียยังไมมี

ความเชี่ยวชาญมากนัก โดยเฉพาะการทำประมง 

น้ำลึกและการแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ำ นอกจากน้ี 

ยังมีแหลงที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ เชน 

กุง ปลา ฯลฯ 

4) การกอสราง อินโดนี เซียยังตองการ 

การพัฒนาอีกมากทั้งในดานทาเรือ ทาอากาศยาน 

ถนนหนทางซ่ึงสวนใหญสรางมานานแลวและ

ตองการการปรับปรุงพัฒนา จึงเปนโอกาสของนัก

ลงทุนไทยท่ีจะประมูลหรือรับชวงสัมปทานไดแตควร

ศึกษาใหรอบคอบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ 

5) โรงไฟฟา นับเปนอีกสาขาหน่ึงที่มีโอกาส

ในการลงทุนเนื่องจากปจจุบันมีเพียงรอยละ 63 ของ

พืน้ทีท่ัง้ประเทศทีม่ีไฟฟาใช สวนทีเ่หลอืยงัขาดแคลน

อยูมาก รัฐบาลจึงตั้งเปาหมายที่จะใหทั่วประเทศมี

กระแสไฟฟาใชทั้งหมดภายในป 2563 แตดวยเหตุที่

รัฐบาลมีงบประมาณจำกัด จึงเปดโอกาสใหเอกชน

สามารถขอต้ังโรงไฟฟาไดเสรี โดยย่ืนขออนุญาตท่ี 

PLN (Perusahaan Listrik Negara) ซึ่งเปนหนวย

งานรฐับาลท่ีดแูลดานการผลิตและการจายกระแสไฟฟา

ของประเทศ แตทั้งนี้ PLN ยังคงผูกขาดในเร่ืองของ

สายสงและการจำหนายกระแสไฟฟา 

6) การขนสงทางน้ำและกิจการเก่ียวเน่ือง 

อีกธุรกิจหนึ่งที่นาจะมีศักยภาพ ไดแก กิจการขนสง

ทางน้ำรวมถึงการตอเรือและซอมบำรุง น้ำมันเคร่ือง 

อะไหลเครือ่งยนต เปนตน เนือ่งจากภูมปิระเทศสวนใหญ

เปนหมูเกาะการขนสงทางน้ำระหวางเกาะ จึงเปนวิธี

ที่สะดวกท่ีสุดแตสถานภาพของธุรกิจในปจจุบัน 

ยังขาดการพัฒนาอยูมาก 
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“สำหรับผูประกอบการท่ียังไมมั่นใจ 
ในการลงทุนตางประเทศ อีกทางเลือกหนึ่ง 
ที่อาจเริ่มตนกอนไดคือ การสรางพันธมิตร

กับนักลงทุนทองถิ่นในอินโดนีเซีย  
เชน การรับซื้อวัตถุดิบ” 

นอกจากน้ียังมีธุรกิจอื่นๆ ที่นาสนใจ และมีนัก

ลงทุนไทยเขาไปลงทุนบางแลว เชน อุตสาหกรรมท่ี

ใชแรงงานมาก แมวาคาจางแรงงานจะใกลเคยีงกับไทย

แตพบวาแตละพื้น ท่ีมีอัตราคาแรงที่แตกตางกัน 

เนือ่งจากอนิโดนเีซยีมปีระชากรมากและไมมทีางเลอืก

มากนกั แตศลิปะในการปกครองแรงงานเปนสิง่สำคญั 

ธุรกิจคาปลีกโรงแรม และกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ 

การทองเท่ียว เปนสาขาท่ีนาสนใจเชนกัน  

สำหรับผูประกอบการที่ยังไมมั่นใจในการ

ลงทนุตางประเทศ อกีทางเลอืกหนึง่ท่ีอาจเริม่ตนกอน

ไดคือ การสรางพันธมิตรกับนักลงทุนทองถิ่นใน

อินโดนีเซีย เชน การรับซื้อวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ

แปรรูปข้ันตน ไมวาจะเปนผลิตภัณฑจากภาคเกษตร

หรอืทรพัยากรธรรมชาติ เพือ่นำมาแปรรูปขัน้สงูในไทย 

เปนตน 

มูลคาการลงทุนโดยตรงของประเทศตางๆ  

ในอินโดนีเซีย ป 2555 
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

อันดับที่ ประเทศ มูลคา 

1 สิงคโปร 4,856.4 

2 ญี่ปุน 2,456.9 

3 เกาหลีใต 1,949.7 

4 สหรัฐอเมริกา 1,238.3 

5 มอริเชียส 1,058.8 

6 เนเธอรแลนด 966.5 

7 สหราชอาณาจักร 934.4 

8 เกาะบริติชเวอรจิน 855.9 

9 ออสเตรเลีย 743.6 

10 ไตหวัน 646.9 

11 มาเลเซีย 529.6 

12 ฮองกง 309.6 

13 สวิตเซอรแลนด 255.1 

14 ฝรั่งเศส 158.7 

15 จีน 141.0 

16 เซเชลส 136.2 

17 ลักเซมเบิรก 98.0 

18 อินเดีย 78.1 

19 เยอรมนี 75.8 

20 ไทย 68.0 

ที่มา  Statist ic of Foreign Direct Investment 

  Realization Based on Capital Investment  

  Activity Report (LKPM) by Location, Q4 2012,  

  BKPM 

ประมาณการเติบโตของจำนวนโครงการและ

มูลคาการลงทุนจากไทยในอินโดนีเซีย 

ป 2555 2556 2557« 2558« 

มลูคาการลงทุน 

(ลานเหรียญ

สหรัฐฯ) 

68.0 74.8 82.3 90.5 

จำนวนโครงการ 17 19 21 23 

ที่มา กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 
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ขอมูลบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจอยูในอินโดนีเซีย ป 2556 

กลุมบริษัท สยามซีเมนต  

(Siam Cement Group – SCG)  

วัสดุกอสราง 

• บริษัท PT. Surya Siam Keramik ผลิตกระเบื้อง

เซรามิกผูแทนจำหนายสุขภัณฑ TOTO Indonesia 

เปนผูรวมทุน SCG ลงทุนรอยละ 80 

• บริษัท PT. Siam Indo Gypsum Industry ผลิต

ยิปซั่มกลุมบริษทั Wings Group เปนผูรวมทุน SCG 

ลงทนุรอยละ 50 

• บริษัท PT. Siam Indo concrete Products ผลิต

คอนกรีตกลุมบริษัท Wings Groups เปนผูรวมทุน 

SCG ลงทุนรอยละ 50 

ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 

• บริษัท PT. TPC Indo Plastic and Chemical 

ผลิต PVC 

• บริษัท PT. Trans Pacific Petrochemical 

Indorama 

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  • ผลิตยางอัดแทง 

• ลงทุนรอยละ 80 กับบริษัททองถิ่นชื่อ Lingga 

Djaya Group ตั้งแตป 2548 

• บรษิทัรวมทนุชือ่ PT. Sri Trang Lingga Indonesia 

• ตั้งฐานการผลิตที่อินโดนีเซียเพราะเปนแหลง

วัตถุดิบมีโรงงานแปรรูปท่ีเมือง Palembang และ

กำลังอยู ในระหวางการขยายฐานการผลิตไปต้ัง

โรงงานอีกแหงทีเ่มอืง Pontianak บนเกาะกาลิมนัตนั

มูลคาการลงทุนประมาณ 400 ลานบาท 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด (มหาชน) • ผลิตเนื้อสัตว (หมู ไก กุง) และอาหารสัตว 

• บริษัทรวมทุนชื่อ Charoen Pokphand Group 

Indonesia 

บริษัท Thai Summit Autoparts Industry จำกัด • ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

บริษัท Thai Union Frozen Products จำกัด 

(มหาชน) 

• ผลิตปลากระปอง 

• บรษิทัรวมทนุชือ่ PT. Jui Fa Manufacturing Co., Ltd. 

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)  • ธุรกิจเหมืองถานหินบนเกาะกาลิมันตัน 
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67บริษัท PTT Chemical International (Asia 

Pacific) จำกัด ไดใหความสำคัญกับตลาด AEC 

และเมื่อคำนึงถึงอนาคตท่ีทุกประเทศในอาเซียนจะ

กลายเปนตลาดเดียวกัน ประกอบกับประเทศ

อินโดนีเซียมีศักยภาพดานตลาดซึ่งใหญมาก ดวย

ประชากรกวา 240 ลานคน ประกอบกับอตุสาหกรรม

ปโตรเคมีในอินโดนีเซียยังไมไดพัฒนาอยางเต็มท่ี

และยังมีการนำเขาเยอะประกอบกับมีการตั้งเปาผลิต

ในสวนของผลติภณัฑปลายนำ้ของอตุสาหกรรมปโตรเคมี

อีกมากมาย เชน ชิ้นสวนยานยนต  

ปจจยัเหลาน้ีใกลเคียงกบัตลาดประเทศสงัคมนยิม

เวยีดนาม ซึง่ประเทศอนิโดนเีซียมทีรพัยากรธรรมชาติ

มากมาย เชน ถานหนิ และน้ำมนัดบิ ทำใหมศีกัยภาพ

ในการผลิตอกีมากและนับเปนการเตรียมการ สำหรับ

การลงทนุในระยะยาว 

สวนอุปสรรคในการลงทุนประเทศอินโดนีเซีย

นั้น สำหรับผูที่เริ่มลงทุนอาจจะประสบกับขั้นตอนที่

มากมายในการขออนุญาต รวมท้ังการขอรับการสงเสรมิฯ  

ซึ่งการอำนวยความสะดวกใหกับนักลงทุนยังนอยอยู 

  คุณรัตติยา จันทวสุ Senior Manager,  

International Business PTT Chemical International 

(Asia Pacific) Company Limited ไดรวมเดินทาง

ไปกับคณะของ BOI ที่ไดจัดกิจกรรม ”ศึกษาลูทาง

การลงทุนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย” โดยคุณรัตติยา 

ไดใหความเห็นไววา 

Success Case บริษัทไทยในอินโดนีเซีย 

สวนสทิธปิระโยชนทางภาษกีข็าดความจงูใจเมือ่เทยีบกบั

ประเทศอืน่ๆ เชน เวยีดนาม หรอื มาเลเซยี รวมทัง้ 

Ease of Doing Business (ความสะดวกในการทำ

ธุรกิจ) ที่ไมงายและไมมีศูนยบริการเบ็ดเสร็จแบบใน

ประเทศไทย สำหรบัผูทีจ่ะเริม่เขาไปลงทนุในประเทศ

อินโดนีเซียอาจจะไมทราบชัดเจนวาจะเริ่มอยางไร 

นอกจากน้ียงัมปีจจยัภายใน เชน การเลอืกตัง้ที่สงผล

ตอนโยบายของภาครัฐ  

อยางไรกต็าม คณุรตัตยิาไดใหความเหน็วา การ

รวมเดนิทางกบั BOI ทำใหไดสมัผสักบันกัลงทนุที่ได

ลงทุนจริง และสามารถเรียนรูจากประสบการณตรง

ของผูประกอบการเหลานีท้ี่ใหขอมลูไดอยางครบถวน  

กจิกรรม “ศกึษาลูทางการลงทนุในอนิโดนีเซยี” 

จัดโดย BOI 
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 เมือ่กอนพอเราพูดถงึแอฟริกาใตคนไทยจะคิด
วาเปนดินแดนบานปาเมืองเถื่อน มีสิงสาราสัตว
คอยจองทำรายผูคน มีแหลมท่ีชื่อกูดโฮป ที่ขึ้น
ชื่อวาคล่ืนลมแรงจนทำใหเรืออับปางมากมาย
ในเสนทางเดินเรือระหวางยุโรปกับเอเชีย ภาพ
ความขัดแยงระหวางเชื้อชาติ ความไมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน การลักขโมยและจ้ีปลน 
แตในปจจุบันภาพของการแอฟริกาใตในสายตา
คนไทยไดเปลีย่นไปในทันทีภายหลังการเปนเจาภาพ
ฟตุบอลโลกในป 2010 กลายเปนประเทศท่ีหลายคน
หวังวาจะไดมีโอกาสไปเยือนสักครั้งในชีวิต 

 
“แอฟริกาใตเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ

หลายชนิด อีกทั้งมีเปนจำนวนมาก 
จนติดอันดับ 1 ของโลก  

ไดแก แมงกานีส โครเมียม ทองคำขาว  
และทองคำ” 

แอฟรกิาใตมชีือ่เตม็ๆ วาสาธารณรัฐแอฟริกาใต

เปนประเทศท่ีตั้งอยูทางตอนใตของทวีปแอฟริกา 

โดยมีเนือ้ทีท่ัง้สิน้ประมาณ 1,223,201 ตารางกโิลเมตร 

หรือประมาณ 2 เทาครึ่งของประเทศไทย มีพื้นดิน

ติดชายฝงทะเลยาวประมาณ 2,798 กิโลเมตร จาก

มหาสมุทรอินเดียจรดมหาสมุทรแอตแลนติก อากาศ

ในแอฟรกิาใตมหีลายรปูแบบ เพราะขนาดของประเทศ

กวางขวางมาก และมีความแตกตางของอุณหภูมิมาก 

ประมาณ 15 - 20 องศาเซลเซียส เพราะแอฟริกาใต

อยูในซีกโลกใต ดังนั้นฤดูกาลตางๆ จึงตรงขามกับ

ของไทย ฤดูหนาวของแอฟริกาใตอยู ในชวงเดือน

มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และฤดูรอนอยูในชวง

เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม  

แอฟริกาใตเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ

หลายชนิด อีกทั้งมีเปนจำนวนมากจนติดอันดับ 1 

ของโลก ไดแก แมงกานีส โครเมียม ทองคำขาว 

และทองคำ นอกจากน้ียงัมแีรธาตทุีต่ดิอนัดบั 5 ของโลก

หลายรายการ ไดแก ถานหิน และเพชร และยังมี

วัตถุดิบแรธาตุทีส่ำคัญตางๆ เชน เหล็กท่ีตดิอันดบั 10 

ของโลก โดยรอยละ 78 ของแรธาตทุีผ่ลติไดจะถกูสง

เปนสินคาออกไปยังตางประเทศ 

 
บีโอไอ...สงเสริมลงทุนไทยในตางประเทศ 
อรรจนสิทธิ สรอยทอง 

แอฟริกาใต 
ดินแดนแหงความหลากหลาย 
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วัฒนธรรมดั้งเดิมของประชาชนยังมีอิทธิพล 

อยูมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในยานที่อยูอาศัยของ

ประชาชนผิวดำพ้ืนเมือง แตในเมืองใหญวัฒนธรรม

ตะวันตกของประชาชนผิวขาวไดขยายตัวอยูโดย

ทั่วไป ตั้งแตการอพยพเขามาต้ังรกราก นอกจากน้ี

วัฒนธรรมสมัยใหมตะวันตกเปน ท่ียอมรับของ

ประชาชนหนุมสาวรุนใหมของแอฟริกาใตมากขึ้น 

ทำใหวัฒนธรรมของแอฟริกาใตในทุกวันนี้มีรูปแบบ

ผสมผสานกันรอยละ 68 ของประชากร นับถือ

ศาสนาคริสต นิกายตางๆ ในจำนวนน้ีเปนประชาชน

ผิวขาวรอยละ 60 และผิวดำรอยละ 40 รอยละ 2 

ของประชากรนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 1.5 

นับถือศาสนาฮินดูซึ่งสวนใหญเปนเช้ือสายอินเดีย 

ทีอ่พยพเขามาทำงานในสมัยองักฤษเปนเจาอาณานิคม 

ที่เหลือประมาณรอยละ 28.5 นับถือลัทธิดั้งเดิม 

ของชนเผาตางๆ  

การปกครองของประเทศเปนระบอบสหพันธรัฐ 

โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศ การ

ปกครองแบงออกเปน 9 มลรัฐ ไดแก KwaZulu - 

Natal, Northern Cape, Northern Province, 

North - West, Eastern Cape, Mpumalanga, 

Free State, Western Cape และ Gauteng  

กรุงพริทอเรีย เปนท่ีตั้งของที่ทำการรัฐบาล 

สถานท่ีราชการ และสถานเอกอัครราชทูตของ

ประเทศตางๆ ในแอฟริกาใต เมืองสำคัญ ไดแก 

เมอืงเคปทาวน  เปนเมอืงหลวงของรฐัเวสตเทริน 

เคป (Western Cape) ถือเปนเมืองสำคัญในอดีตที่

ประเทศเร่ิมตนจากสถานีการคา และจุดเติมเสบียง

พกัครึง่ทางระหวางยโุรปกบัชวา ของดชัทหรือ ฮอลแลนด 

ในยุคลาอาณานิคม  

เมอืงเบลมฟอนไทน เมอืงหลวงของรัฐฟรสีเตท 

(Free State) มีความสำคัญในดานศาลยุติธรรม 

เมืองโจฮันเนสเบิรก เปนเมืองที่มีพื้นที่ ใหญ

ที่สุด และมีความเจริญมากในสาธารณรัฐแอฟริกาใต 

เนื่องจากมีความสำคัญทางธุรกิจ การคา การเงิน

การธนาคารของประเทศ 

เมืองเดอรบัน เมืองทาเกาแกที่ตั้ งอยูบน

ชายฝงมหาสมุทรอินเดีย 
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รายไดเฉล่ียตอหัวของแอฟริกาใต ถือเปน

ประเทศท่ีมีรายไดตอหัวสูงประเทศหน่ึงในภูมิภาค

แอฟริกา ขอมูล ป 2556 GDP ของประเทศอยูที่ 

341.49 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เปนอันดับ 28 ของ

โลก มีรายไดเฉลี่ยตอหัวประมาณ 11,401 เหรียญ

สหรัฐฯ (2556) การขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 

1.9 เมื่อพิจารณาแนวโนมของรายไดเฉล่ียตอหัวของ

ประชากรในแอฟริกาใตแลวจะเห็นวามีการขยาย

ตวัอยางตอเนือ่ง 

แอฟริกาใตเปนประเทศที่มีความเจริญทาง

เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมากที่สุดในทวีป เนื่องจาก

การมาตั้งถิ่นฐานของชาวผิวขาว การขุดคนพบ

ทรัพยากรมีคา ทั้งทองคำ แพลทตินัม แมงกานีส 

เพชร ไดสรางความมั่งค่ังใหประเทศ  

ในภาคอุตสาหกรรมจากการศกึษาพบวาแรงงาน

จะแบงเปน 2 ระดับ คือ แรงงานมีฝมือ และไรฝมือ 

แรงงานมีฝมือสวนใหญจะเปนชาวผิวขาวซ่ึงมีความรู 

สวนแรงงานไรฝมือจะเปนคนผิวสีที่ขาดความรูและ

อพยบเขามาอยูในเมืองใหญ ซึ่งคนงานเหลานี้ทำให

อัตราการวางงานสูงติดอันดับโลก คือ ในเดือน

มีนาคม ป 2556 คิดเปนรอยละ 25.2 ของประชากร

วัยทำงาน แตยังขาดแคลนแรงงานฝมือ ยิ่งเห็น 

เดนชดัมากขึน้จากสถิตกิารจางงาน ในชวงไตรมาส 2 

ของป 2555 ซึง่สาขาเหมืองแร (ซึง่ใชแรงงานทักษะต่ำ) 

มีการจางงานเพ่ิมขึ้น 11,575 ตำแหนง ขณะท่ีการ

จางงานในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ลดลง 18,000 

ตำแหนง และ 11,254 ตำแหนง  

“แอฟริกาใตเปนประเทศท่ีมีความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมากท่ีสุดในทวีป 
เนื่องจากการมาต้ังถิ่นฐานของชาวผิวขาว 
การขุดคนพบทรัพยากรมีคา ทั้งทองคำ  

แพลทตินัม แมงกานีส เพชร” 

รัฐบาลแอฟริกาใตไดจัดตั้งกองทุนสำหรับการ

จางงาน (Unemployment Insurance Fund) และ

เรงสรางตำแหนงงานในประเทศ โดยไดออกพันธบัตร

ในวงเงินรวม 4 พันลานแรนด เพื่อหาเงินสนับสนุน

กองทุนดังกลาว และเปดตัวระบบคนหาและจับคู

ตำแหนงงาน “Employment Service of South 

Africa (ESSA) 

สินคาสงออกหลักของแอฟริกาใตคือ สินคา

อตุสาหกรรม อาท ิรถยนต เครือ่งใชไฟฟา ผลติภณัฑ

เหล็กและเหล็กกลา สิ่งทอ แรธาตุมีคา เชน ทองคำ 

เพชร แมงกานีส สวนสนิคาเกษตรซ่ึงเคยเปนสนิคาหลกั

จำพวก ขาว ธัญพืช ผลไม ไดลดบทบาทลง 

ประเทศไทยก็เคยเปนตลาดผลไมเมืองหนาวแหงหน่ึง

ของแอฟริกาใต แตภายหลังมีการใชสิทธิเขตการคา

เสรกีบัออสเตรเลยี นวิซแีลนด (FTA) ไดสงผลใหผลไม

จากแอฟริกาใตสูญเสียความไดเปรียบไปในท่ีสุด 

แอฟริกาใตเปนผูริเริ่มกอตั้งสหภาพแอฟริกา 

(African Union ยอวา AU ในภาษาอังกฤษ และ UA 

ในภาษาใชงานอ่ืน) เปนองคกรประกอบจาก 53 

ประเทศในทวีปแอฟริกา กอตั้งในป 2544 ที่เดอรบัน 

ประเทศแอฟริกาใต โดยสหภาพแอฟริกาน้ันกอตัง้ขึน้

โดยคาดหวังวาจะมีการใชระบบสกุลเงินเดียวกัน

ทั้งหมดเชนเดียวกับสหภาพยุโรป นอกจากน้ีทาง

สหภาพยังตองการพัฒนาระบบการปกครอง สิทธิ

มนุษยชน และเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกา 

แอฟริกาใตไดเขารวมเปนสมาชิกขององคการ

การคาโลก (WTO) ตั้งแตป 2538 เปนตนมา 

นอกจากนี้ยังเปนสมาชิกตามสนธิสัญญา LOME ซึ่ง

ปจจุบันใชขอตกลง COTONOU โดยไดรับสิทธิพิเศษ

ทางศุลกากรในการสงสินคาออกไปยังประชาคม

ยโุรป อกีทัง้ยงัเปนสมาชกิสหพนัธศลุกากรแอฟริกาใต 

(South African Custom Union Agreement / SACU) 

โดยมีประเทศสมาชิกที่สำคัญ ไดแก แอฟริกาใต 

บอตสวานา เลโซโท สวาซิแลนด และนามิเบีย จะ

ไมมีการเก็บภาษีศุลกากรในระหวางประเทศสมาชิก 
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“นักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในแอฟริกาใต
ในป 2556 อันดับหน่ึงคือ จีน  

อันดับสองคือ เยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย 
สหรัฐอเมริกา” 

มีผูประกอบการรถยนตจากตางชาติเขามา

ลงทุนในแอฟริกาใต 7 ราย ไดแก BMW SA (Pty) 

Ltd., Daimler Benz SA (Pty) Ltd., General Motor 

Corp. (Pty) Ltd., Toyota SA (Pty) Ltd., Ford 

Motor Company of Southern Africa, Nisson SA 

(Pty) Ltd. และ Volkswagen of SA (Pty) Ltd.  

นักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในแอฟริกาใต

ในป 2556 อันดับหนึ่ง คือ จีน อันดับสองคือ

เยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอเมริกา สวนมาก

เปนการลงทุนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ คือ 

อุตสาหกรรมเหมืองแร มีสัดสวนถึงรอยละ 59 ของ

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศท้ังหมด รองลงมา 

ไดแก อุตสาหกรรมรถยนต กิจการโทรคมนาคม 

โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค พลังงาน การ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ และอสังหาริมทรัพย  

ขอมูลพื้นฐานในการลงทุนของผูประกอบการตางชาติเบื้องตน 

รายการ ขอจำกัด 

การลงทุนของตางชาติ - ไมมีขอจำกัดจำนวนการถือหุนโดยชาวตางชาติ 

- ขอกำหนดดานการจัดตั้งบริษัทของชาวตางชาติ และชาวพ้ืนเมือง 

 ใชบรรทัดฐานเดียวกัน 

- การเขาจัดตั้งบริษัทในแอฟริกาใตจะตองนำเสนอแผนธุรกิจแก  

 Registrar’ s office 

การสงรายไดกลับประเทศ - ไมมีการควบคุมการสงเงินคืนกลับประเทศ สำหรับกำไรและ 

 เงินปนผลจากการลงทุน 

และจะใชอัตราภาษีศุลกากรเดียวกันในการดำเนิน

การทางการคากับประเทศนอกกลุม สนธิสัญญา 

SADC (South African Development Community) 

รวมท้ังการไดรับสิทธิพิ เศษทางภาษีตาม

นโยบาย AGOA (African Growth and Opportunities 

Act) ซึง่ไมตองเสยีภาษีนำเขา และไมมโีควตาสงออก

สิง่ทอไปยงัสหรฐัอเมรกิา ทำใหมผีูประกอบการลงทุน

จากตางชาติ เชน ไตหวัน จีน เยอรมนี ฮองกง และ

สิงคโปร เขาไปต้ังโรงงานผลิตสิ่งทอในแอฟริกาใต

เปนจำนวนมาก นอกจากท่ีบริษัทผลิตรถยนตแบรนด

ยุโรปชั้นนำ ใชแอฟริกาใตเปนฐานผลิตสงออกไปยัง

ตลาดท่ัวโลกโดย  
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รายการ ขอจำกัด 

อัตราภาษี - ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รอยละ 19 - 45 - ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 รอยละ 30 

- ภาษีเงินปนผล รอยละ 12.5 

- ภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ 14 

การเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน - ผูประกอบการตางชาติมีกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน เพื่อวัตถุ  

 ประสงคในเชิงพาณิชย 

อุตสาหกรรมท่ีนาลงทุนและไดรับการสนับสนุน - อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

- อตุสาหกรรมยานยนต 

- อุตสาหกรรมเคมี 

- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส IT และการสื่อสาร 

- อุตสาหกรรมคมนาคม 

- อุตสาหกรรมโลหะ 

- อุตสาหกรรมส่ิงทอ 

- อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

ที่มา  โครงการสานสัมพันธไทย - แอฟริกา (สาธารณรัฐแอฟริกาใต)  

“แอฟริกาใตเชิญชวนใหผูประกอบการไทย
เขาไปลงทุนตั้งโรงงานตางๆ ที่ไทยมีความ
ชำนาญ เชน อุตสาหกรรมอัญมณี การ

เจียระไนเพชร พลอย” 

แอฟริกาใตเชิญชวนใหผูประกอบการไทย

เขาไปลงทุนตั้งโรงงานตางๆ ที่ไทยมีความชำนาญ 

เชน อุตสาหกรรมอัญมณี การเจียระไนเพชร พลอย 

ซึ่งผูประกอบการไทยจะมีความชำนาญทางดานนี้

มาก เพื่อสรางโอกาสของไทยนอกเหนือจากการนำ

เขาวัตถุดิบเพียงอยางเดียว อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน

ยานยนต ซึ่งผูผลิตไทยมีประสบการณและความ

ชำนาญในการผลิตชิ้นสวนรถยนตญี่ปุน ที่เริ่มเขาไป

ตั้งโรงงานในแอฟริกาใตเชนกัน 

สวนการลงทุนภาคบริการที่ ไทยมีอยูแลว 

ไดแก รานอาหาร สปา ก็ยังมีชองทางอยูอีกมาก 

เนื่องจากแอฟริกาใตมีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่

ใหญ นกัทองเทีย่วมาจากท่ัวโลก โดยเฉพาะนักทองเทีย่ว

ยุโรป และแอฟริกาใตเองยังมีเมืองขนาดใหญที่ 

นักธุรกิจไทยยังไมเขาไป และประชาชนมีกำลังซื้อ

เพียงพอนอกเหนือ โจฮันเนสเบิรก และเคปทาวน 

ไดแก เบลฟอนไทน พอรทอลิซาเบธ เปนตน  
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 วารสารสงเสริมการลงทุนจะพาคุณผูอาน
ไปรูจักกับบริษัท The Post Bangkok ซึ่งเปน 
Production House ขนาดใหญ ใหบริการทำ
เทคนิคดานภาพแกผูผลิตภาพยนตร เชน การ
แกไขสีในภาพ หรือบางจุดของภาพ การปรับ
ขนาดภาพ การตดัเตมิบางสวนในภาพ หรอืการ
สรางภาพเสมือนจริงแลวประกอบภาพในสวน
ตางๆ เขาดวยกัน เพื่อออกมาเปนภาพยนตรที่
สมบูรณ โดยมีลูกคาทั้งจากในและตางประเทศ 
เปนหนึ่งในกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน
จากบีโอไอจนประสบความสำเร็จ กาวข้ึนสูผูนำ
ในธุรกิจเบื้องหลังการถายทำของประเทศ 

คุณสุชาดา สมอัศวชัย ประธานบริษัท The 

Post Bangkok ใหมุมมองในการทำธุรกิจใหประสบ

ความสำเร็จวา เกิดจากความเชื่อมั่นในบุคลากรของ

องคกร การรบัฟงความคดิเหน็ และใหเกยีรติผูรวมงาน 

จึงสามารถครองใจพนักงาน และสรางทีมที่แข็งแกรง

ในธรุกจิผลติสือ่ดาน Post Production หรอืกระบวนการ

หลังการถายทำภาพยนตรและภาพยนตรโฆษณา หรอืสือ่

 
บทความพิเศษ 
ชอแกว ประสงคสม 

The Post Bangkok 

รูปแบบตางๆ ทั้งเร่ืองของการตัดตอ การทำกราฟก

การใสเอฟเฟกต เพือ่ใหงานถายทำน้ันมคีวามสมบูรณ

ยิ่งขึ้น  

“ไมวาเศรษฐกิจจะดีหรือไม ผูบริโภคก็ตองดู
รายการโทรทัศนอยูดี ดังนั้นโอกาสในการ
สรางงานของคุณสุชาดาจึงไมเคยหยุดนิ่ง” 

ไมวาเศรษฐกิจจะดีหรือไม ผูบริโภคก็ตองดู

รายการโทรทัศนอยูดี ดังนั้นโอกาสในการสรางงาน

ของคุณสุชาดาจึงไมเคยหยุดนิ่ง โดยจุดเร่ิมตนของ

คุณสุชาดา สมอัศวชัย 

ประธานบริษัท The Post Bangkok 
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บริษัท The Post Bangkok เริ่มจากการท่ีคุณสุชาดา 

เคยเปนนักจัดรายการวิทยุ หลังจากน้ันจึงผันตัวเอง

มาทำงานดานการผลิตมิวสิควิดีโอ จนกระทั่งพัฒนา

สูการเปนโปรดิวเซอร สะสมประสบการณมาอยาง

ตอเนื่อง จนตอยอดไปสูการผลิตภาพยนตรโฆษณา 

สรางผลงานมากกวาหนึง่พันชิน้งาน หลงัจากเก็บเก่ียว

ประสบการณท้ังดานการผลิต งานเบื้องหนา งาน

เบื้องหลัง จนกาวเขาสูธุรกิจหลังการผลิตภาพยนตร 

ซึ่งปจจุบันที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล 

บริษัท The Post Bangkok ใชศิลปะตางๆ 

ผสมผสานกับจินตนาการและเทคโนโลยี กอเกิดเปน

ผลงานที่สรางความนิยมใหแกลูกคาและผูบริโภค 

กระบวนการทำงานจะอยูในชวงทีเ่รยีกวา Post Production 

เชน เมื่อถายโฆษณาจบมาหน่ึงชิ้น ขั้นตอนงาน Post 

คือการตัดตอภาพยนตรจากตนฉบับที่ถายทำมาแลว 

แลวนำมาใสกราฟกเอฟเฟกตตางๆ เพื่อปรับสีสัน 

ลูกเลน ลีลาใหตรงกับแนวคิดหลักของช้ินงาน 

จนกลายเปนภาพยนตรที่เสร็จสมบูรณซึ่งสมัยกอน 

ไมคอยมีธุรกิจดานนี้ในประเทศ ผูสรางภาพยนตร

สวนใหญ เมื่อสรางเสร็จจะนำฟลมที่ถายทำแลว ไป

ทำขั้นตอน Post Production ที่ฮองกง 

คณุสชุาดา ยอมรบัวาการทำธุรกจิ Production 

House ขนาดใหญตองใชเงินลงทุนสูงเปนรอยลาน 

ซึ่งบริษัทไมมีเงินทุนมากขนาดนั้น จึงตองทำทุกวิถี

ทางเพ่ือหาเงินลงทุน โดยคุณสุชาดาใชวิธีเปล่ียน

วกิฤตใหเปนโอกาส คอื แทนท่ีคณุสชุาดาจะใชวธิเีดนิ

ไปขอสินเชื่อจากธนาคาร แตกลับเชิญเจาหนาที่ของ

ธนาคารเขามาดูบริษัทฯ เพื่อใหเห็นวา The Post 

Bangkok มีความแตกตางจากบริษัทอื่นอยางไร มี

ทีมงานคุณภาพ และมีฐานลูกคามากเพียงใด จึงกลับ

กลายเปนวาธนาคารตางเขามาแยงตวั เพ่ือใหบรษิทัฯ 

เขาไปเปนลูกคา  

“หลังไดรับการสงเสริมฯ สามารถประหยัด
ตนทุนบางสวนลงได และนำเงินในสวนนั้น 

ไปลงทุนซื้อเครื่องมือที่ทันสมัย” 

นอกจากนี้คุณสุชาดายังเห็นความสำคัญของ 

บีโอไอ วาเปนผู ใหสิทธิประโยชนดานภาษี จึงได

ศึกษาขอมูลของบีโอไอ และพบวาบีโอไอไดเปด

ใหการสงเสริมฯ ในกิจการประเภทน้ี จึงเขามาขอรับ

การสงเสริมฯ จากบีโอไอ ซึ่งหลังไดรับการสงเสริมฯ 

คุณสุชาดาสามารถประหยัดตนทุนบางสวนลงได 

และนำเงินในสวนน้ันไปลงทุนซื้อเคร่ืองมือที่ทันสมัย

เขามาพัฒนางานของบริษัทฯ ใหมีคุณภาพเหนือ 

คูแขงได 

ปจจุบันบริษัทฯ สามารถสรางบุคลากรคนไทย 

และชวงชิงพื้นที่การตลาดของธุรกิจประเภทนี้มาได

อยางนาภาคภูมิใจ เพราะนอกจากรับงานในเมือง

ไทยแลว ยงัสามารถรับงานภาพยนตรจากตางประเทศ

มาตัดตออีกดวย  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังขยายงานออกไปในงาน

ใหบริการประสานงานการถายทำภาพยนตรจาก 

ตางประเทศ โดยใหบริการครอบคลุมการติดตอขอ

อนุญาตจากทางราชการ การหาสถานท่ีถายทำ

ภาพยนตร การติดตอหาบุคลากร รวมถึงการติดตอ

หาอุปกรณในการสรางภาพยนตรอีกดวย 

บรษิทั The Post Bangkok ไดรบัการสงเสรมิฯ 

จากบีโอไอ ในประเภทกิจการสรางภาพยนตรไทย

หรือใหบริการแกธุรกิจสรางภาพยนตรหรือบริการ 

Multimedia โดยยกเวนภาษีนำเขาเครื่องจักร ทำให

ั ่ ี่
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สามารถนำเขาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำใหลูกคา 

ตางประเทศมีความเช่ือมั่นที่จะสงภาพยนตรที่ ใช 

เงินทุนสูงเขามาตัดตอในเมืองไทย  

นอกจากน้ียังไดรับสิทธิ์จากบีโอไอในการนำ

เขาผูเชี่ยวชาญตางชาติที่มีความสามารถเฉพาะดาน

เขามาเสริมทีม ซึง่เปนสิง่จำเปนสำหรับงานในลักษณะ

น้ี ทำใหชางเทคนิคไทยสามารถเรียนรูจากชางเทคนิค

ตางชาติ เพื่อรวมพัฒนาคุณภาพงานของตนเองใหดี

ยิง่ขึน้ และทัง้หมดคอืสิง่สำคญัทีท่ำให The Post Bangkok 

กาวไกลและม่ันคงจนถึงทุกวันนี้  

เปดโลกทัศน มองโลกใหกวาง ทำในสิ่งที่รัก 

แลวใชโอกาสนำไปสูความสำเร็จ บีโอไอพรอมใหการ

สงเสริมการลุงทุน   
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 ป 2557 นับเปนความทาทายคร้ังสำคัญของ
ภาคอุตสาหกรรมของไทย เนื่องจากการแขงขัน
จากประเทศอื่นๆ ในเออีซีไดทวีความเขมขน
มากข้ึน โดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามที่มี
ประชากรจำนวนมากและเสถียรภาพทางการเมือง 
กำลังมาแรงและเริ่มแซงหนาไทยแลวในหลาย
อตุสาหกรรม แมในอดตีท้ัง 2 ประเทศจะมีจดุออน
ดานโครงสรางพืน้ฐาน แตปจจบุนัไดปรบัปรงุดขีึน้
อยางรวดเร็ว  

ไทยเปนฐานรถยนต แตอนิโดฯ กำลงัมาแรง 
รถยนต ไทยเปนฐานผลิตอันดับ 1 ของเออีซี 

โดยในป 2556 มีปริมาณการประกอบรถยนตมากถึง 

 
บทความพิเศษ 
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 

2557 ปแหงการสลับขั้ว 
มหาอำนาจอุตสาหกรรมเออีซี 

2.46 ลานคัน คิดเปนสัดสวนประมาณครึ่งหนึ่งของ

ยอดประกอบรถยนตทั้งหมดในอาเซียน รองลงมา 

คือ อินโดนีเซีย ประมาณ 1.2 ลานคัน และมาเลเซีย 

ประมาณ 6 แสนคัน 

“อนิโดนเีซยีเปนผูประกอบรถจักรยานยนต
ใหญทีส่ดุในเออซีแีละใหญเปนอนัดบั 3 ของโลก” 

จากการท่ีอินโดนีเซียมีประชากรมากถึง 240 

ลานคน อินโดนีเซียกำลังจะแซงหนาไทยกลายเปน

ตลาดรถยนตใหญที่สุดในเออีซีในอีกไมกี่ปขางหนา 

ประกอบกับปจจุบันมีการลงทุนสรางฐานผลิตรถยนต

ทีเ่พิม่ขึน้มากในอินโดนเีซยี จะทำใหอนิโดนเีซยีแขงขนั

กับไทยอยางเขมขนเพื่อแยงเปนฐานผลิตรถยนต

ใหญที่สุดของเออีซีในอีกประมาณ 5 - 10 ปขางหนา 

รถจักรยานยนต อินโดนีเซียเปนผูประกอบ 

รถจกัรยานยนตใหญทีส่ดุในเออซีแีละใหญเปนอนัดบั 3 

ของโลก โดยในป 2556 มียอดจำหนายมากถึง 7.8 

ลานคนั นำหนาประเทศอ่ืนๆ อยางไมเหน็ฝุน รองลงมา 

คือ เวียดนามและไทย ซึ่งแยงตำแหนงอันดับ 2 ของ

เออซี ีโดยมปีรมิาณการผลิตใกลเคยีงกนัคอื มากกวา 
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ยวุงกวาต (Dung Quat) ในจังหวัดกวางหงาย 

(Quang Nghai) เปดดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 

2552 กำลังผลิต 1.48 แสนบารเรลตอวัน และมี

แผนจะขยายกำลังผลิตเปน 2.4 แสนบารเรลตอวัน 

ตอมามกีารกอสรางโรงกลัน่นำ้มนัแหงที ่2 โดย

เปนสวนหนึ่งของโครงการโรงกลั่นน้ำมันและปโตร

เคมีครบวงจรหงีเซิน (Nghi Son Oil Refinery and 

Petrochemical Complex - NSRP) ในจงัหวดัแทง็ฮวา 

(Thanh Hoa) ตอนใตของกรุงฮานอย ลงทุนรวม

กวา 3 แสนลานบาท โดยกำลังการกลั่นน้ำมันในเฟส

แรก 2 แสนบารเรลตอวัน และในอนาคตสามารถ

ขยายกำลังการกลั่นเพิ่มเปน 4 แสนบารเรลตอวัน 

เปนการรวมลงทุนกับบริษัท คูเวตปโตรเลียมรอยละ 

35.1 บริษัทญี่ปุนอีก 2 บริษัท คือ บริษัท อิเดะมิตส ุ

รอยละ 35.1 และบริษัท มิตซุยเคมีคัลรอยละ 4.7 

และบริษัท ปโตรเวียดนามอีกรอยละ 25.1 ปจจุบัน

เริ่มกอสรางแลว  

โครงการที่สาม บริษัท Vung Ro Petroleum 

ซึ่งเปนการรวมลงทุนระหวางบริษัท Techno Star 

Management ของสหราชอาณาจักร และบริษัท 

Telloil ของรัสเซีย กำลังการกลั่นประมาณ 1.7 แสน

บารเรลตอป กอสรางบนพื้นที่ 3.3 พันไร ที่เขต

อุตสาหกรรม Hoa Tam Industrial Zone ซึ่งเปน

สวนหนึ่ งของเขตเศรษฐกิจ Nam Phu Yen 

Economic Zone ติดกับทาเรือหวุงโร (Vung Ro) 

ในจังหวัดฝูเย็น (Phu Yen) อยางไรก็ตาม แม

โครงการนี้ไดรับอนุมัติตั้งแตป 2550 แตโครงการ

ลาชาอยางมากเน่ืองจากติดปญหาในเร่ืองการเวนคืน

ที่ดิน 

“หากเวยีดนามเดินหนากอสรางตามแผน จะทำให
มกีำลงักลัน่นำ้มนั แซงหนาไทยและมาเลเซีย 

ขึน้เปนฐานกล่ันนำ้มนัใหญเปนอนัดบั 3 ของเออซี ี
รองจากสงิคโปร และอนิโดนเีซยี” 

สงิคโปรเปนฐานกลัน่นำ้มนั 
โรงกล่ันน้ำมัน สิงคโปรมีกำลังผลิตการกล่ัน

นำ้มนัมากท่ีสดุในเออซี ีขนาด 1,370,000 บารเรลตอวนั 

ขณะท่ีไทยมีกำลังผลิตการกล่ันน้ำมันรองลงมา

อันดับ 2 ขนาด 1,072,000 บารเรลตอวัน อันดับ 3 

คอื อนิโดนเีซยี กำลงัผลติประมาณ 1 ลานบารเรลตอวนั 

และมีแผนจะกอสรางโรงกล่ันแหงใหมขนาด 3 แสน

บารเรลตอวัน ซึ่งจะทำใหแซงไทยขึ้นเปนฐานกลั่น

น้ำมันอันดับ 2 ของเออีซี สำหรับมาเลเซียเปนอันดับ 

4 กำลังผลิต 635,300 บารเรลตอวัน แตมีแผน

ลงทุนเพิ่มกำลังผลิตอีก 300,000 บารเรลตอวัน รวม

เปน 935,300 บารเรลตอวัน  

สำหรับเวียดนามกำลังเริ่มจะมาแรงในดาน

กลั่นน้ำมัน ทั้งๆ ที่เดิมไมมีโรงกลั่นน้ำมันแตอยางใด 

เพิ่ งกอสรางโรงกล่ันแหงแรกของบริษัทป โตร

เวียดนาม ลงทุนประมาณ 80,000 ลานบาท ที่เมือง

3 ลานคันเล็กนอย โดยตลาดเวียดนามใหญกวา คือ 

ประมาณ 2.5 ลานคันตอป ขณะท่ีตลาดไทยมีขนาด 

2 ลานคันตอป แตไทยสงออกมากกวา ทำใหปรมิาณ 

การผลิตของ 2 ประเทศใกลเคียงกัน 

สำหรับสถานการณรถจักรยานยนตของไทยไม

คอยดีนัก โดยคาดวาตลาดภายในประเทศในป 2557 

จะปรบัลดลงมากถึงรอยละ 10 เหลอื 1.8 ลานคัน ทำให

ตองหันไปผลิตเพื่อสงออกมากขึ้น ขณะเดียวกันได

พัฒนาตนเองจากการผลิตรถจักรยานยนตขนาดเล็ก 

ไปสูรถจักรยานยนตขนาดใหญ  



IN
V
ES

TM
EN

T 
PR

O
M
O
TI

O
N
 J
O
U
RN

A
L 

วา
รส

าร
ส
งเ
ส
ริม

ก
าร
ล
งท

ุน
 

78

ศูนยควบคุมการผลิตปูนซีเมนต 

ของบริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด 

สำหรับโครงการที่สี่ จะเปนโครงการขนาด

ยักษของเครือ ปตท. อยูระหวางศึกษาความเปนไป

ไดของโครงการ กำหนดจะกอสรางโรงกลั่นน้ำมัน

ขนาดยักษกำลังการกลั่น 6.6 แสนบารเรลตอวัน 

โดยโรงกลัน่นีแ้หงเดยีว จะมกีำลงัการกลัน่สงูกวาโรงกลัน่

ขนาดใหญของไทย 3 แหงรวมกัน คือ โรงกล่ัน 

ไทยออยส โรงกลั่นเอสโซ และโรงกลั่นบางจาก 

กำหนดกอสรางในพ้ืนที่ 12,500 ไร ในเขตเศรษฐกิจ 

Nhon Hoi ในจังหวัดบินดิน ที่อยูในภาคกลางของ

ประเทศเวียดนาม  

หากโครงการตางๆ ของเวียดนามเดินหนา

กอสรางตามแผน จะทำใหเวียดนามมีกำลังกลั่น

น้ำมันรวมกันมากถึง 1.28 ลานบารเรล แซงหนาไทย

และมาเลเซียขึ้นเปนฐานกลั่นน้ำมันใหญเปนอันดับ 3 

ของเออีซี รองจากสิงคโปร และอินโดนีเซีย 

เวียดนามจะกาวเปนฐานเหล็กกลา 
เหล็ก เดิมไทยเปนผูนำในอุตสาหกรรมนี้ 

เนื่องจากมีโรงงานเหล็กข้ันกลางน้ำหลายแหง แต

กลุมโปสโกของเกาหลีใตไดกอสรางโรงถลุงเหล็ก

แบบครบวงจรตามมาตรฐานโลกแหงแรกในเออีซีที่

อนิโดนเีซยี มลูคาลงทนุ 2 แสนลานบาท โดยเฟสแรก

กำลังผลิต 3 ลานตันตอป เปดดำเนินการแลวเมื่อ

ปลายป 2556 ทำใหอินโดนีเซียไดแซงหนาไทยข้ึน

เปนอันดับ 1  

สำหรับในอนาคตเมื่อโครงการโรงถลุงเหล็ก

ของกลุมฟอรโมซาในเวียดนาม มูลคาลงทุนรวม 9 

แสนลานบาท โดยเฟสแรกกำหนดกอสรางแลวเสร็จ

ในป 2559 ขนาดกำลังผลิต 7 ลานตันตอป จะทำให

เวียดนามแซงหนาอินโดนีเซียข้ึนเปนผูผลิตเหล็ก 

รายใหญที่สุดในเออีซี ยิ่งไปกวานั้น หากโครงการ

โรงถลุงเหล็กแหงนี้เปดดำเนนิการเต็มโครงการขนาด

กำลังผลติ 22.5 ลานตนัตอป จะทำใหเวยีดนามไมเฉพาะ

เปนฐานผลิตใหญที่สุดในเออีซีเทานั้น แตจะเปนฐาน

ผลิตเหล็กใหญอันดับที่ 11 ของโลก 

“ไทยเปนฐานผลิตน้ำตาลที่ใหญที่สุดในเออีซี  
มีปริมาณการผลิต 10.5 ลานตัน  
นับวาใหญอันดับ 5 ของโลก” 

เวยีดนามและอินโดฯ สสูผีลติซเีมนต 
ปูนซีเมนต ปริมาณการผลิตปูนซีเมนต ใน

เวียดนามไดเติบโตอยางรวดเร็วและเปนฐานการผลิต

ใหญที่สุดในเออีซี โดยในป 2556 มีปริมาณผลิต

ประมาณ 60 ลานตัน จำแนกเปนการจำหนายใน

ประเทศ 47 ลานตัน และสงออก 13 ลานตัน รองลง

มาคือ อินโดนีเซีย คาดวาจะมีปริมาณการผลิต

ประมาณ 58 ลานตัน โดยเปนการจำหนายใน

ประเทศแทบท้ังหมด สงออกนอยมาก ขณะท่ีไทย

ตามมาอันดับ 3 คาดวามีปริมาณการผลิตประมาณ 

45 ลานตัน จำแนกเปนจำหนายในประเทศ 35 ลานตนั 

และสงออก 10 ลานตัน ทั้งนี้ ปริมาณการผลิต 

ปนูซเีมนตของอนิโดนเีซยีคาดวาจะเตบิโตอยางรวดเรว็

และกลายเปนฐานผลิตใหญที่สุดของเออีซีในอนาคต 

เนื่องจากตลาดภายในประเทศเติบโตรวดเร็วมาก 

คาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 70 ลานตัน ในป 2558 
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ที่สุดในเออีซีและใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก โดยในป 

2556 มีมูลคาสงออกมากถึง 6 แสนลานบาทตอป 

โดยเปนฐานการผลิตสำคัญของซัมซุงและโนเกีย ยิ่ง

ไปกวานั้น มูลคาการสงออกของเวียดนามจะเพ่ิมขึ้น

อยางกาวกระโดดในอนาคต เนื่องจากมีโครงการ

ลงทุนอีกหลายโครงการในเวียดนามที่อยูระหวาง

กอสรางโรงงาน 

จากการทีบ่รษัิทยกัษใหญมาผลติโทรศพัทมอืถอื

ในเวียดนาม ทำใหผูผลิตชิ้นสวนตามมาผลิตใน

เวียดนามดวย เชน บริษัท Hansol ของเกาหลีใต ได

ลงทุน 150 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในโครงการผลิต 

ชิน้สวนโทรศัพทมือถือในเวียดนาม ดำเนินการในนาม

บริษัท Hansol Electronics Vietnam จำกัด จางงาน 

6,000 คน กำหนดกอสรางแลวเสร็จในปลายป 2557 

นอกจากน้ี มีโครงการลงทุนของบริษัท Samsung 

Electro-Mechanics Vietnam มูลคา 1.2 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ โครงการของบริษัท Yongbo Vina 

มูลคา 8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่จังหวัด Bac Ninh 

เพื่อผลิตหูฟง แบตเตอรี่ สายเคเบิล และอุปกรณ

ชารจโทรศัพทมือถือ 

การผลิตวงจรรวม (ไอซี) ในประเทศไทย 

เซมิคอนดักเตอร การผลิตขั้นตนน้ำ คือ 

เวเฟอรวงจรรวม ซึ่งใชเงินลงทุนสูงมากนับแสนลาน

บาท ในเออีซีมีการผลิตเชิงพาณิชยเพียง 2 ประเทศ

เทานั้นคือ สิงคโปรและมาเลเซีย โดยสิงคโปรเปน

ผูนำและมาเลเซียเปนอนัดบั 2 ขณะทีก่ารผลติประเทศ

อื่นๆ เปนการผลิตขนาดเล็กและเทคโนโลยีระดับต่ำ

สำหรับใชประโยชนในเชิงวิจัยเปนหลัก 

ไทยฐานผลิตนำ้ตาล 
น้ำตาล ไทยเปนฐานผลิตใหญที่สุดในเออีซี 

โดยในปการผลิต 2555 / 2556 มีปริมาณการผลิต 

10.5 ลานตัน นับวาใหญอันดับ 5 ของโลก รองจาก

บราซิล อินเดีย สหภาพยุโรป และจีน สำหรับ

ประเทศที่เปนฐานผลิตใหญรองลงมาคือ ฟลิปปนส 

2.45 ลานตัน อินโดนีเซีย 1.97 ลานตัน เวียดนาม 

1.5 ลานตัน นอกจากน้ี ไทยยังเปนผูสงออกน้ำตาล

รายใหญอันดับ 2 ของโลก โดยในปการผลิต 2555 

/ 2556 สงออก 7 ลานตัน รองจากบราซิลที่สงออก 

27.65 ลานตัน 

สิ่งทอและเครื่องนุงหม เดิมไทยเปนฐานผลิต

ใหญที่สุดในเออีซี มีการผลิตครบวงจรต้ังแตตนน้ำ 

กลางน้ำ และปลายน้ำ แตปจจุบันเวียดนามประสบ

ผลสำเร็จในขั้นปลายน้ำคือ เครื่องนุงหม โดยเปน 

ผูสงออกรายใหญอันดับ 5 ของโลก และเริ่มรุกเขาสู

อุตสาหกรรมขั้นตนน้ำและกลางน้ำคือ ผลิตเสนใย

สังเคราะห การปนดายและทอผา โดยในป 2556 

เวียดนามสงออกสินคาหมวดสิ่งทอและเครื่องนุงหม

ประมาณ 6 แสนลานบาท เปรยีบเทียบกับไทยสงออก

ประมาณ 2.3 แสนลานบาท 

สำหรับผูผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมรายใหญ

ของเวียดนาม คือ บริษัท Vietnam National 

Garment and Textile Group (Vinatex) โดยในป 

2556 มีมูลคาสงออก 2.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ได

เริ่มลงทุนกอสรางโรงงานแหงใหมที่เขตอุตสาหกรรม 

Thanh Loc Industrial Zone ในจังหวัด Kien Giang 

ทางภาคใตของประเทศ เมื่อตนเดือนกุมภาพันธ 

2557 โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มมูลคาสงออกของกลุม

เปน 5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2559 โดย

โครงการจะสรางงาน 2,225 คน ลงทุน 7.05 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ 

เวียดนามฐานมือถอืสำคญัของโลก  

โทรศัพทมือถือ เวียดนามเปนฐานผลิตใหญ
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มหาอำนาจอุตสาหกรรมของเออีซ ีกบัผูทาชงิหนาใหม 

อุตสาหกรรม มหาอำนาจ 
แหงเออีซี 

ผูทาชิงหนาใหม 
 

รถยนต 1. ไทย  
2. อินโดนีเซีย 

อินโดนีเซียจะแซง 

รถจักรยานยนต 1. อินโดนีเซีย  
2. เวียดนาม  
3. ไทย 

- 

โรงกล่ันน้ำมัน 1. สิงคโปร  
2. ไทย  
3. อินโดนีเซีย 

อนิโดนเีซยีจะแซงไทย 
เวียดนามจะข้ึน 
ที่ 3 แทนไทย 

เหล็กกลา 1. ไทย  
2. อินโดนีเซีย  
3. เวียดนาม 
 

เวียดนามจะแซง
ขึ้นที่ 1 
อินโดนีเซียจะแซง
ไทยขึ้นที่ 2 

ปูนซีเมนต 1. เวียดนาม  
2. อินโดนีเซีย  
3. ไทย 

- 

น้ำตาล 1. ไทย  
2. ฟลิปปนส  
3. อินโดนีเซีย 

- 

สิง่ทอ เครือ่งนุงหม ไทย (สิ่งทอ)  
เวียดนาม (เครื่อง
นุงหม) 

- 

โทรศัพทมือถือ 1. เวียดนาม - 

เซมิคอนดักเตอร 1. สิงคโปร  
2. มาเลเซีย 

- 

เครื่องใชไฟฟา 1. ไทย  

“หากเวียดนามสามารถปรับปรุงไฟฟาใหมี
เสถยีรภาพมากข้ึน ไมมีไฟตกไฟดับบอยครัง้แลว 
มแีนวโนมสงูวาเวยีดนามจะกลายเปนฐานผลิต 

ไอซีหลักของเออีซี” 

ขณะที่เซมิคอนดักเตอรขั้นกลางน้ำคือ การ

ประกอบและทดสอบวงจรรวมหรือไอซี มีฐานการ

ผลิตกระจายอยูในมาเลเซีย ไทย ฟลิปปนส และ

เวียดนาม ทั้งนี้ ในระยะหลังมีความสนใจลงทุนดาน

ไอซีในเวียดนามคอนขางมาก แตประสบปญหาวา

ไฟฟาในเวียดนามขาดเสถียรภาพและไมเพียงพอกับ

ความตองการ สำหรับในป 2556 กำลังผลิตไฟฟาใน

เวียดนามเริม่มากเพียงพอกบัความตองการแลว ดงันัน้ 

หากเวียดนามสามารถปรับปรุงไฟฟาใหมีเสถียรภาพ

มากขึ้น ไมมีไฟตกไฟดับบอยคร้ังแลว มีแนวโนมสูง

วาเวียดนามจะกลายเปนฐานผลิตไอซีหลักของเออีซี

ในอนาคต 

เครื่องใชไฟฟา ไทยเปนผูนำ โดยเปนฐาน

ผลิตตูเย็นใหญอันดับ 3 ของโลก ในป 2553 สวน

แบงรอยละ 6 รองจากจีนรอยละ 51 และเม็กซิโก

รอยละ 7 และเปนฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศ

ใหญอันดับ 2 ของโลก ในป 2553 สวนแบงรอยละ 

9 รองจากจีนรอยละ 66 โดยไทยเปนฐานการผลิต

ของบริษทัชัน้นำของโลก เชน อเิลก็โทรลกัซ มิตชูบิชิ

อเิล็กทริก โตชิบา ซัมซุง ฯลฯ  
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ภาวะสงเสริมการลงทุน 
ศูนยบริการลงทุน 

บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตร 

1 ยโสธรแปงมัน จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

แปงมันสำปะหลัง 60,000 ตัน 1.13 160.00 40 ยโสธร
(เขต 3)

2 อาหารเบทเทอร จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

เลี้ยงไกเนื้อ 3,054,000 ตัว 1.5 169.70 75 ยโสธร
(เขต 3)

3 เคล อินดัสทรี แอนด 
มารเก็ตติ้ง จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

น้ำมันงาสกัด 
(PERILLA OIL) 7.2 ตัน

1.12 9.40 37 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

4 มีขุมทรัพย หทัยรัตต จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ขาวคัดคุณภาพ 12,000 ตัน 1.14 32.00 15 ลำพูน
(เขต 3)

5 ทุงกุลาขาวไทย จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ขาวคัดคุณภาพ 67,320 ตัน 1.14 90.00 15 รอยเอ็ด
(เขต 3)

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

1 สยาม หัตถะ จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ผาถัก 970 ตัน 3.1 69.10 26 ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

2 เค เจ จิวเวลร่ี จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

เครื่องประดับและชิ้นสวน
27,200 ชิ้น

3.7 27.50 245 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง

1 ควอลิตี้ แมชชิน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เครื่องจักรสำหรับงานกอสราง 
เชน ปนจั่น (TOWER CRANE) 
และลิฟท (LIFT) 60 ชุด 

4.2 74.00 71 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

2 นวโลหะ อตุสาหกรรม จำกดั 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

FLYWHEEL 4,200 ตัน 4.10 169.70 75 สระบุรี 
(เขต 2) 

3 คุณหมิง ไลท อินดัสตรี 
แมชชีนเนอร่ี  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - จีน) 

ลูกหีบ (ROLLER CANE MILL) 

250 ชิ้น 
4.2 50.00 22 นนทบุรี 

(เขต 1) 

โครงการอนุมัติใหการสงเสริม 
การลงทุน เดือนธันวาคม 2556 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

4 MR. VADIM ORLOV 
(หุนรัสเซียทั้งสิ้น) 

เรือไฟเบอรกลาส 2 ลำ 4.6 20.00 27 ระยอง 
(เขต 2) 

5 สกึโิบช ิ(ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ 
เชน HOUSING OF GLOW PLUG 
5,184,000 ชิ้น 

4.10 29.40 8 ระยอง 
(เขต 2) 

6 ไทยสตลีเคเบลิ จำกดั (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน - 
สิงคโปร) 

สายควบคุมสำหรับยานพาหนะ 
6,500,000 ชิ้น 
และรางกระจกรถยนต 
2,000,000 ชิ้น 

4.10 48.00 248 ชลบุรี 
(เขต 2) 

7 คอนโดะ จิก๊ (ไทยแลนด) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

อุปกรณจับยึด (JIG & FIXURE) 
ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม  
และการซอมแซมอุปกรณจับยึด 
ที่ผลิตเอง 33,000 ชุด 

4.2 28.50 22 ชลบุรี 
(เขต 2) 

8 MR. SHIGERU ONO 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนทอไอเสียสำหรับ 
ยานพาหนะ เชน PIPE, SILENCER 
60,000 ชิ้น 

4.10 257.00 25 ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

9 ไทย เค เจ เค จำกัด  
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะ เชน KING  PIN, 
SPRING PIN, KEY BOLT  
230,000 ชิ้น 

4.3 81.00 15 ชลบุรี 
(เขต 2) 

10 พีอีซี แมนูแฟคเจอร่ิง  
(ไทยแลนด) จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป  
17,000 ตัน 

4.3 110.00 26 ระยอง 
(เขต 2) 

11 ไทย มิฮารา จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

แมพมิพ (MOULDS & DIES) 90 ชดุ 
และซอมแซมแมพิมพ 

4.2 7.00 9 ชลบุรี 
(เขต 2) 

12 ดงฟง เอ็นจิน จำกัด 
(รวมทุนไทย - จีน) 

เครื่องยนตสำหรับยานพาหนะ 
15,000 เครื่อง 

4.10 140.00 38 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

13 เอ็นที เซอิมิทซุ  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน  
CYLINDER, CAMSHAFT, 
COVER FEED, CASE และ  
CAP 2,250,000 ชิ้น 

4.10 634.60 227 ระยอง 
(เขต 2) 

14 ไทย ทสึซูกิ จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะ เชน  
TRANSMISSION CASE และ 
CLUTCH HOUSING 2,975 ตัน 

4.3 212.00 12 ชลบุรี 
(เขต 2) 

15 ไทย บียอนซ จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนแมพิมพ เชน CORE PIN 
และ COOLING BUSH  
55,500 ชิ้น 

4.2 64.60 24 ระยอง 
(เขต 2) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

16 MR. KAI BISGAARD 
(รวมทุนไทย - เดนมารก) 

ผลิตภัณฑโลหะ  
เชน เตาผิง 240 ชุด 

4.3 2.00 7 เชียงใหม 
(เขต 3) 

17 คลงิเกอร (ไทยแลนด) จำกดั 
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น) 

ปะเก็นทออุตสาหกรรม เชน  
METALLIC GASKETS และ 
SEMI - METALLIC GASKETS  
5,000,000 ชิ้น 

4.3 87.20 32 ชลบรุี 
(เขต 2) 

18 ไดเคียวนิชิคาวา  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน  
BUMPER, INSTRUMENT  
PANEL และ DOOR TRIM  
2,400 ชิ้น 

4.10 120.00 40 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

19 โคเรยีว (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

แมพิมพ (MOLD) และอุปกรณ 
จับยึด (JIG) 40 ชุด ชิ้นสวน 
แมพิมพ เชน INSERT และ 
EJECTOR PLATE 300 ชิ้น 
การซอมแซมแมพมิพ 120 ชุด 

4.2 46.00 30 ชลบุรี 
(เขต 2) 

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา

1 เซอาห พรีซิชั่น เมทัล 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนฮองกงทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ 
เครื่องใชไฟฟา เชน  
SUCTION PIPE ASSY  
1,452,000 ชิ้น 

5.3 3.80 12 ชลบุรี 
(เขต 2) 

2 นายฤทธ์ิ ลาวพนม 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 2.04 6 ขอนแกน 
(เขต 3) 

3 ศาลาแดง จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 5.00 6 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

4 เอนน่ีแวร ทู โก จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 5.80 67 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

5 MR. ANDERS BJOERNOE 
(หุนเดนมารกทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 2.70 8 กรุงเทพฯ  
(เขต 1) 

6 นายฐิติรัตน กิณเรศ 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 2.00 68 เชียงใหม 
(เขต 3) 

7 นางสาวมานิตา จิตตหรรษา 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 2.50 10 นนทบุรี 
(เขต 1) 

8 MR. HO WEI LIH  
(หุนบริติชเวอรจินไอรแลนด
ทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 2.66 6 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

9 MR. ALEXETY ABOLMASOV 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 2.00 2 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

10 วนิเทอรฮาลเตอร เอเชีย จำกดั 
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น) 

เครื่องลางจาน 3,075 เครื่อง  5.2 30.00 28 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

11 โตเอ อิโนแอค จำกัด 
(รวมทนุไทย - ญี่ปุน) 

XERORGAPHY PARTS  
เชน ROLLER 3,600,000 ชิ้น 

5.5 26.70 18 พระนครศรีอยธุยา 
(เขต 2) 

12 MR. YUKIHIRO OZAKI 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8 6.90 2 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

13 มินนะซอฟท จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 1.20 21 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

14 คิด ซอฟตแวร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 1.20 2 ขอนแกน 
(เขต 3) 

15 โมเดริน บสิเินส คอนซลัติง้ จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 1.20 14 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

16 นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ  
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 4.00 47 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

17 นเิดค็ โคปาล (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  
12,000,000 ชิ้น 

5.5 164.60 171 ปทุมธานี 
(เขต 1) 

หมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก

1 ทาเคอิ พลาสติก  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนสำหรับ 
อุตสาหกรรมตางๆ 
3,070 ตัน 

6.12 244.90 85 พระนครศรีอยธุยา 
(เขต 2) 

2 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

PE COMPOUND  
28,000 ตัน 

6.12 197.40 8 ระยอง 
(เขต 2) 

3 ซกิเวอรค (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น) 

หมึกพิมพ 4,000 ตัน 6.8 66.00 35 สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

4 MR. LES ZANATI 
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยางสังเคราะห  
สำหรับอุตสาหกรรม 550 ตัน 

6.12 42.90 23 ชลบุรี 
(เขต 2) 

5 สยามเฟล็กซิเบิ้ล  
อินดัสตรี้ จำกัด 
(รวมทุนไทย - ออสเตรเลีย) 

บรรจุภัณฑแบบออน  
(FLEXIBLE PACKAGING) 
2,400 ตัน 

6.12 27.50 34 สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

6 โกเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

เสนดายพลาสติก 
เคลือบดวยพลาสติกหรือ 
เคลือบดวยเรซิ่น 106 ตนั 

6.12 75.70 14 ชลบุรี 
(เขต 2) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

7 MR. MASATO SHIOTA  
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

กระดาษทำความสะอาด  
สำหรับอุตสาหกรรม 720 ตัน 

6.15 11.00 7 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

1 บิสซิเนส โลจิสติกส 
(ไทยแลนด) จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ศูนยกระจายสินคาดวยระบบ 
ที่ทันสมัย 1 หลัง 

7.10 8.00 14 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

2 ไทย อินติเกรท 
ปาลม ออยล จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
1.0 เมกะวัตต 

7.1 258.00 43 กระบี่ 
(เขต 3) 

3 ยไูนเตด็ ออฟชอร เอวเิอชัน่ จำกดั 
(โครงการท่ี 1) 

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบุที่ตั้ง 

4 ยไูนเตด็ ออฟชอร เอวเิอชัน่ จำกดั 
(โครงการท่ี 2) 

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบุที่ตั้ง 

5 ยไูนเตด็ ออฟชอร เอวเิอชัน่ จำกดั 
(โครงการท่ี 3) 

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบุที่ตั้ง 

6 ยไูนเตด็ ออฟชอร เอวเิอชัน่ จำกดั 
(โครงการท่ี 4) 

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบุที่ตั้ง 

7 ยไูนเตด็ ออฟชอร เอวเิอชัน่ จำกดั 
(โครงการท่ี 5) 

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบุที่ตั้ง 

8 ยไูนเตด็ ออฟชอร เอวเิอชัน่ จำกดั 
(โครงการท่ี 6) 

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 209.30 19 ไมระบุที่ตั้ง 

9 ไทคอน อินดัสเทรียล  
คอนเน็คชั่น จำกดั 
(รวมทุนไทย - อังกฤษ - 
สหรัฐฯ - สิงคโปร -  
สวิตเซอรแลนด) 

พัฒนาอาคารสำหรับ 
โรงงานอุตสาหกรรม 3 หนวย 

7.8 162.40 2 ชลบุรี 
(เขต 2) 

10 MR. TSUYOSHI SASAKI 
(รวมทุนญี่ปุน - ฮองกง) 

ศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 10.00 4 ระยอง 
(เขต 2) 

11 มิตรผล เอ็นเนอรยี 
เซอรวิสเซส จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

บริการดานจัดการพลังงาน 7.17 36.00 6 สุพรรณบรุี 
(เขต 2) 

12 เหมราช อีสเทิรนซีบอรด 
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด 
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ) 

พัฒนาอาคารสำหรับ 
โรงงานอุตสาหกรรม  

7.8 105.50 9 ชลบุรี 
(เขต 2) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

13 เหมราช สระบุรี 
ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

พัฒนาอาคารสำหรับ 
โรงงานอุตสาหกรรม 

7.8 394.00 12 สระบุรี 
(เขต 2) 

14 รีเจนท กรีน เพาเวอร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย 
หรือปานกลาง 79 หนวย 

7.5 30.00 24 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

15 ไทยมิตซุย สเปเชียลตี้ 
เคมีคอล จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวน 
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 100.50 6 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

16 นิฮง เซกิ ไทย จำกัด 
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวน 
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 20.00 26 พระนครศรีอยธุยา 
(เขต 2) 

17 MR. DIRK CARLOS HACHE 
(หุนฮองกงทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวน 
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 175.70 24 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

18 ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 71.00 20 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

19 MR. NAOKI MATSURA 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 7.13 3.90 4 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

20 MR. NAOKI MATSURA 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.13 13.90 10 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

21 เสนา ดีเวลลอปเมนท จำกัด 
(มหาชน)  
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย 
หรือปานกลาง 139 หนวย 

7.5 93.80 7 ปทุมธานี 
(เขต 1) 

22 เสนา ดีเวลลอปเมนท จำกัด 
(มหาชน)  
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย 
หรือปานกลาง 126 หนวย 

7.5 92.90 7 ปทุมธานี 
(เขต 1) 

23 เดอะ บชี เรสซเิดนเซส จำกดั 
(หุนฮองกงทั้งสิ้น) 

โรงงแรม 16 หอง 7.4 612.00 70 ภูเก็ต 
(เขต 2) 

24 เดอะ บชี เรสซเิดนเซส จำกดั 
(หุนฮองกงทั้งสิ้น) 

โรงงแรม 153 หอง 7.4 1,382.00 200 กระบี่ 
(เขต 3) 

25 ยูเอซี เอ็นเนอรยี่ จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 1) 

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา 0.107 เมกะวตัต 

7.1 6.00 2 นนทบุรี 
(เขต 1) 

26 ยูเอซี เอ็นเนอรยี่ จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 2) 

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา 0.187 เมกะวตัต 

7.1 10.50 2 นนทบุรี 
(เขต 1) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

27 ยูเอซี เอ็นเนอรยี่ จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 3) 

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา 0.999 เมกะวตัต 

7.1 53.00 3 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

28 ดับบลิวเอชเอ กันกุล 
กรนีโซลารรฟู 1 จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
ทีต่ดิตัง้บนหลังคา 0.637 เมกะวตัต 

7.1 44.17 5 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

29 ดับบลิวเอชเอ กันกุล 
กรนีโซลารรฟู 3 จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
ทีต่ดิตัง้บนหลังคา 0.833 เมกะวตัต 

7.1 56.28 5 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

30 ดับบลิวเอชเอ กันกุล 
กรนีโซลารรฟู 6 จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
ทีต่ดิตัง้บนหลังคา 0.833 เมกะวตัต 

7.1 56.28 5 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

31 ดับบลิวเอชเอ กันกุล 
กรนีโซลารรฟู 10 จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
ทีต่ดิตัง้บนหลังคา 0.980 เมกะวตัต 

7.1 61.59 5 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

32 ดับบลิวเอชเอ กันกุล 
กรนีโซลารรฟู 17 จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
ทีต่ดิตัง้บนหลังคา 0.978 เมกะวตัต 

7.3 62.63 5 พระนครศรีอยธุยา 
(เขต 2) 

33 เอกเซตี ้เอน็จเินยีริง่ เอเชยี จำกดั 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 7.13 135.00 22 ชลบุรี 
(เขต 2) 

  รวม  7 หมวดอุตสาหกรรม  5,979.25 2,761 เขต 1   =  33 
เขต 2   =  32 
เขต 3   =  11 
ไมระบทุีต่ัง้ = 6 

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพฯ  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

 เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง  

  ระยอง  และภูเก็ต 

 เขต 3 ไดแก  59  จังหวัดที่เหลือ 










