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1 

บทท่ี 1 บทนํา 

 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ภาคการผลิตสาขาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ได้แก่ สิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ ประสบปัญหาด้านแรงงานอย่างมาก ทั้งการ
ขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นดังกล่าว
ขาดแคลนแรงงานประมาณปีละไม่ตํ่ากว่า 250,000 คน และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากปัญหา
โครงสร้างประชากรไทยที่กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานดังกล่าวส่งผลให้ค่าจ้าง
แรงงานเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นตํ่าทั่วประเทศเป็นวันละ 300 บาท 
ต้ังแต่ต้นปี 2556 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small and Medium Enterprises: SMEs) นอกจากน้ี สถานการณ์ด้านการผลิตแรงงานของไทยและการ
พัฒนากําลังคน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสาขาที่ใช้แรงงานเข้มข้นเหล่าน้ีไม่เป็นที่สนใจของ
ผู้เรียนเท่าที่ควร แม้จะมีการปรับรูปแบบการทํางานเฉพาะหน้า เช่น การเพ่ิมรอบระยะเวลาการทํางาน หรือใช้
แรงงานต่างด้าวทดแทนแต่มีแนวโน้มที่แรงงานพม่าจะคืนถิ่น เน่ืองจากรัฐบาลพม่าเปิดรับนักลงทุน และเริ่ม
พัฒนาในทุกๆ ด้าน ทําให้ภาวะการขาดแคลนแรงงานในไทยทวีความรุนแรงขึ้น อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมยังได้รับ
แรงกดดันจากประเทศที่ได้เปรียบด้านจํานวนแรงงานและแรงงานราคาถูกจากจีนและอินเดีย 

 
จะเห็นได้ว่าปัญหาแรงงานทั้งการขาดแคลนและอัตราค่าตอบแทนท่ีสูงขึ้น เป็นปัจจัยสําคัญในการ

ผลิตที่เข้าขั้นวิกฤต นอกจากน้ี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นผู้รับจ้างผลิต แต่ในปัจจุบัน เจ้าของ 
ตราสินค้าที่เป็นผู้สั่งผลิตเริ่มจะเคลื่อนย้ายคําสั่งผลิตไปยังประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานตํ่ากว่าประเทศไทย แม้
ไทยจะมีจุดแข็งในด้านฝีมือ แต่ประเทศอ่ืนๆ มีแนวโน้มในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทัดเทียมกับประเทศไทย
เช่นกัน ทั้งน้ีแม้อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นจะยังสามารถพัฒนาต่อไปได้ แต่ในขณะเดียวกันสถานประกอบการ
ที่ปรับตัวไม่ทันต้องยกเลิกกิจการ จึงเป็นภาพสะท้อนเง่ือนไขและบริบทที่เปลี่ยนไป การผลิตและบริหารจัดการ
แบบเดิมๆ น้ัน จะไม่เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมกลุ่มน้ี และในอนาคตอันใกล้ เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) มีผลใช้บังคับในปี 2558 จะทําให้ ASEAN เป็นฐานการผลิตเดียวกัน 
การเคล่ือนย้ายเงินทุน การลงทุน แรงงาน สินค้าและบริการจะเป็นไปอย่างเสรี จึงเป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่ผู้ประกอบการจะต้องพยายามย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีทรัพยากรแรงงานสมบูรณ์
และค่าแรงถูกกว่า โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งถูกมองว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของโลก  

 
เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดผู้ประกอบการไทยรายใหญ่บางรายพยายามลดต้นทุน

โดยหาลู่ทางย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูล 



2 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์: โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง 

 ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

กฎระเบียบ และความเป็นไปได้ที่สูงมาก ขณะที่กลุ่ม SMEs หลายรายพยายามท่ีจะก้าวออกไป แต่เน่ืองจาก
ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดศึกษารวบรวมข้อมูลในลักษณะน้ี ผู้ประกอบการรายเล็กจึงขาดข้อมูล ความรู้ความ
เข้าใจ ลองผิดลองถูก เสียทั้งเวลาและโอกาส ตลอดจนค่าใช้จ่ายจํานวนมาก 

 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พิจารณาแล้วเห็นว่าการรู้เขา รู้เรา และความจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูล

มาเพ่ือประกอบการตัดสินใจเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วน จึงได้จัดทําโครงการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อม 
ย้ายฐานการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อเน่ืองจากปี 2556 ใน
ประเทศที่มีศักยภาพและมีความพร้อม เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่ 
ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี ทักษะฝีมือแรงงาน เพ่ือประกอบการเสนอแนะนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น และเป็นข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการเตรียมย้ายฐานการผลิตไปยังแหล่งที่มีค่าจ้างแรงงานที่ตํ่ากว่า เพ่ือแก้ปัญหาขาด
แคลนแรงงาน และขยายตลาดการค้าทดแทนกลุ่มประเทศท่ีเคยเป็นตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป ซึ่งประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาลุล่วงได้ในเวลาอันใกล้น้ี และเป็นการ
รักษาระดับการผลิต การลงทุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค ์

 

1.2.1 เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงลึกและปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการย้ายหรือขยายฐานการผลิต
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศในกลุ่ม ASEAN ทั้งด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
แนวนโยบาย และกฎระเบียบ สิ่งอํานวยความสะดวก และปัจจัยพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการผลิต การลงทุน ปัญหา
และอุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไข 

1.2.2 เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน ประกอบการพิจารณา
ความพร้อมในการย้ายฐานการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

1.2.3 เพ่ือศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม การร่วมทุน การหาพันธมิตรและการสร้างความ
เช่ือมโยงทางการลงทุนและการค้าในประเทศเป้าหมายเป็นรายสาขาอุตสาหกรรม พร้อมคู่มือแนวทางปฏิบัติ
ในการลงทุนเตรียมความพร้อมย้ายหรือขยายฐานการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือลําดับความสําคัญและ
ลดความเสี่ยง 

1.2.4 เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญ และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบรายประเทศและวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการลงทุนรายอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเป้าหมายแต่ละประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้กับผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือก 
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1.2.5 เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบาย การกําหนดบทบาทของภาครัฐในการบริหาร
จัดการ เพ่ือสนับสนุนการเตรียมความพร้อมย้ายฐานหรือขยายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

1.2.6 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงลึกให้ผู้สนใจ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
เป็นการเตรียมความพร้อมย้ายฐานหรือขยายฐานการผลิตสู่ประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.3 กลุ่มเปา้หมาย 

 

1.3.1 หน่วยงานภาครัฐที่ เ ก่ียวข้อง และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
ผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีข้อมูล ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม กฎระเบียบรวมท้ัง
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตและการลงทุนของประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพียงพอต่อ
การกําหนดนโยบายส่งเสริมและการดําเนินการทางธุรกิจ 

1.3.2 ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs มีฐานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ประเทศ ที่
เพ่ิมเติมจากโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบการตัดสินใจในการเลือกพ้ืนที่เป้าหมายในการ
ลงทุนย้ายหรือขยายฐานการผลิต รูปแบบการลงทุนพันธมิตรทางการค้า และการลงทุนที่เหมาะสมที่เป็นไปได้
และคุ้มค่า และมีคู่มือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
 

1.4 เปา้หมายของโครงการ/ตัวชี้วัด 

 

1.4.1 มีข้อมูลเชิงลึกและปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมการย้ายหรือขยายฐาน
การผลิต ไปยังประเทศในกลุ่ม ASEAN ทั้งด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวนโยบาย และ
กฎระเบียบต่างๆ สิ่งอํานวยความสะดวก และปัจจัยพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการผลิต การลงทุน รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรค แนวทางแก้ไข เพ่ือประกอบการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย และทางเลือกในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมายอย่างน้อย 2 ประเทศต่อสาขาอุตสาหกรรมที่เพ่ิมเติมจากโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

1.4.2 มีฐานข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญ และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบรายประเทศพร้อมบทวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าในการลงทุน และคู่มือการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ให้
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย 

1.4.3 มีข้อเสนอแนะที่ชัดเจนในการกําหนดนโยบาย บทบาทของภาครัฐต่อการบริหารจัดการ และ
สนับสนุนการย้ายฐานหรือขยายฐานการผลิต และการลงทุนตลอดจนสร้างความเช่ือมโยงของของนักธุรกิจไทย
ที่จะไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านเป็นรายประเทศ และรายอุตสาหกรรม 

1.4.4 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟช่ันรับรู้แนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมของภาครัฐ เพ่ือ
การขยายฐานการผลิตและการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านที่ชัดเจน 
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บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 

2.1 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
นอกจากแนวคิดรูปแบบห่านบิน (Flying Geese Paradigm)1 ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product 

Life Cycle Theory)2 และการศึกษาการย้ายถิ่นฐานของห่วงโซ่คุณค่าของ World Economic Forum3 ที่ได้
กล่าวถึงในโครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ระยะที่ 1 แล้ว 
ทฤษฎีสําคัญที่เก่ียวข้องกับการย้ายหรือขยายฐานการผลิตอีกทฤษฎีหน่ึง ได้แก่ ทฤษฎีการกระจายการผลิต 
(Fragmentation Theory) 

 
ทฤษฎีการกระจายการผลิตมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (middle products) 

ของ Sanyal และ Jones (1982)4 ซึ่งเสนอว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (final products) ส่วนใหญ่ผลิตจากปัจจัย
การผลิตที่ได้จากทั้งตลาดโลกและตลาดในประเทศ กล่าวคือ กิจกรรมทางการผลิตในระบบเศรษฐกิจสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ขั้น ได้แก่ ขั้นปัจจัยการผลิต (input tier) ซึ่งเป็นขั้นตอนของการใช้แรงงานและทรัพยากร 
ธรรมชาติเพ่ือผลิตสินค้าให้แก่ตลาดโลก และขั้นผลผลิต (output tier) ซึ่งเป็นขั้นตอนของการใช้สินค้าจาก
ตลาดโลกและปัจจัยการผลิตท้องถิ่นเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย ดังน้ัน การค้าระหว่างประเทศจึงไม่เพียงแต่มี
บทบาทในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย แต่ยังมีบทบาทในช่วงขั้นกลางของกระบวนการผลิตด้วย 

 
แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของการค้าระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์ขั้นกลางดังกล่าวมีอิทธิพลต่อกรอบ

แนวคิดหลักของทฤษฎีการกระจายการผลิต ซึ่งเป็นแนวคิดของ Jones และ Kierzkowski (1990)5 โดยเสนอ
ว่า ขั้นตอนการผลิตที่ต้องการปัจจัยการผลิตแตกต่างกันสนับสนุนให้เกิดการกระจายการผลิต ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
กระบวนการผลิตที่เคยดําเนินการในสถานที่ต้ังหน่ึง ถูกแบ่งออกเป็น production blocks และกระจายไปยัง
สถานที่ต่างๆ โดย production blocks เหล่าน้ีจะเช่ือมถึงกันด้วยการเช่ือมโยงทางบริการ (service links) 
เช่น การขนส่ง ระบบโทรคมนาคม และกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการประสานงาน เป็นต้น (ภาพที่ 2.1) ทั้งน้ี การ
                                                            
1  Akamatsu K. (1962). “A Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries”, Journal of Developing 

Economies, 1(1): 3-25. 
2  Raymond Vernon (1966). “International Investment and International Trade in the Product Cycle”, The Quarterly Journal 

of Economics Vol. 80, No.2 (May 1966), pp. 190-207. 
3  World Economic Forum (2012). “The Shifting Geography of Global Value Chains: Implications for Developing Countries 

and Trade Policy”. 
4  Sanyal, K. and Jones, R. W. (1982). “The Theory of Trade in Middle Products”, American Economic Review, 72: 16-31. 
5  Jones, R. W. and Kierzkowski, H. (1990). “The Role of Services in Production and International Trade: a Theoretical 

Framework”, In R.W. Jones and A. O. Krueger, eds., The Political Economy of International Trade: Essays in Honor of R. E. 
Baldwin, Oxford; Basil Blackwell. 
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กระจายการผลิตสามารถลดต้นทุนการผลิตโดยรวมได้ หากเลือกสถานที่ต้ังของ production block ได้
เหมาะสมกับกิจกรรมการผลิตของ production block น้ัน  

 
ภาพท่ี 2.1 ทฤษฎีกระจายการผลิต 

 
ท่ีมา:  The Potential of the “Thailand-Plus-One” Business Model, Pacific Business and Industries 

Vol. XIII, 2013. 

 
Deardoff (1998)6 ศึกษากรอบแนวคิดดังกล่าวเพ่ิมเติม และเสนอว่า แรงจูงใจในการกระจายการ

ผลิตระหว่างประเทศมีสูงกว่าแรงจูงใจในการกระจายการผลิตภายในประเทศ เน่ืองจากต้นทุนปัจจัยการผลิต
และเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน นอกจากน้ียังช้ีว่า ในกรณีของการกระจายการผลิตระหว่างประเทศ ต้นทุนของ
การเช่ือมโยงทางบริการ (service link) จะสูงขึ้นในกรณีที่มีกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ให้บริการระหว่างประเทศ เช่น ต้นทุนในการขนส่ง ภาษีสินค้านําเข้า และพิธีการศุลกากร เป็นต้น ดังน้ัน การ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม การลดภาษีสินค้านําเข้า รวมไปถึงการอํานวยความสะดวกด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่สนับสนุนให้เกิดการกระจายการผลิตดังที่เห็นได้ชัดจากเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศท่ีเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในช่วงโลกาภิวัฒน์ ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

 

                                                            
6 Deardorff, Alan V. (1998). “Fragmentation in Simple Trade Models”, Research Seminar in International Economics 

Discussion Paper No. 422. School of Public Policy, The University of Michigan. 
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นอกจากน้ี Kimura and Ando (2005)7 ได้พัฒนาทฤษฎีการกระจายการผลิตเพ่ิมเติม โดยเสนอ
กรอบแนวคิดการกระจายการผลิตสองมิติ (two-dimensional fragmentation) กล่าวคือ ในการหา 
สถานที่ต้ังที่เหมาะสมการกระจายการผลิตสามารถเกิดขึ้นได้ 2 มิติ มิติแรก คือ การกระจายการผลิตโดยการ
ย้ายขั้นตอนการผลิตส่วนหน่ึงไปยังผู้ประกอบการรายอ่ืนในประเทศ ส่วนมิติที่สอง คือ การกระจายการผลิตไป
ยังต่างประเทศ เช่น การย้ายขั้นตอนการผลิตที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศที่มีอัตราค่าจ้างแรงงานตํ่า
กว่า เป็นต้น การกระจายการผลิตในสองมิติดังกล่าวส่งผลให้เกิดการกระจายการผลิตได้หลายรูปแบบ ทั้งการ
กระจายการผลิตไปยังผู้ประกอบการในประเทศรายอ่ืน การกระจายการผลิตไปยังต่างประเทศโดย
ผู้ประกอบการรายเดิม และการกระจายการผลิตไปยังผู้ประกอบการรายอ่ืนที่ ต้ังอยู่ในต่างประเทศ  
(ภาพที่ 2.2) 

 
ภาพท่ี 2.2 การกระจายการผลิต 2 มิติ 

 
ท่ีมา:  The Potential of the “Thailand-Plus-One” Business Model, Pacific Business and Industries 

Vol. XIII, 2013. 

  

                                                            
7  Kimura, Fukunari and Ando, Mitsuyo (2005). “Two-dimensional Fragmentation in East Asia: Conceptual Framework and 

Emprics”, International Review of Economics and Finance. 
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2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
คณะผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดในการพิจารณาย้ายฐานการผลิต  และกรอบแนวคิดในการศึกษาแนว

ทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง 
และอัญมณีและเครื่องประดับ) ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ระยะที่ 2 ดังเช่น ที่ใช้ในโครงการศึกษาแนวทางการ
ย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ระยะที่ 1 เน่ืองจากผลการศึกษา
จากโครงการดังกล่าวได้ช้ีให้เห็นว่า กรอบแนวคิดในการพิจารณาย้ายฐานการผลิตและกรอบแนวคิดใน
การศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นในประเทศเพ่ือนบ้านที่ใช้น้ันมี
ความถูกต้องและเหมาะสม โดยคณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงรายละเอียดของกรอบแนวคิดในการพิจารณาย้ายฐาน
การผลิตดังกล่าว และกรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้นไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ในหัวข้อที่ 2.2.1 และ 2.2.2 ตามลําดับ 

 
2.2.1 กรอบแนวคิดในการพิจารณาย้ายฐานการผลิต 

 
 ในการพิจารณาย้ายฐานการผลิต  ผู้ประกอบการจํานวนมากอาจสนใจเฉพาะต้นทุนค่าจ้างแรงงาน
ของประเทศเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ต้นทุนค่าจ้างแรงงานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของต้นทุนในการผลิต และการ
ประกอบกิจการทั้งหมด  การพิจารณาย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านจึงควรคํานึงถึงต้นทุนรวมและ
โอกาสทางธุรกิจ ดังน้ัน คณะผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษาโดยการวิเคราะห์ (1) ความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่ต้ังอยู่ในประเทศเป้าหมาย และ (2) การเช่ือมโยงระหว่างการผลิตในประเทศ
เป้าหมายกับห่วงโซ่คุณค่าที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศไทย  
 

(1) ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 

 

ในการตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเป้าหมาย ข้อมูลสําคัญที่ต้องพิจารณา คือ ปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ทั้งน้ี แนวความคิดเก่ียวกับความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมสามารถอธิบายได้ด้วยปิรามิดดังแสดงในภาพที่ 2.3 กล่าวคือ ความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับราคา คุณภาพ นวัตกรรม และการส่งมอบสินค้า ซึ่งมีปัจจัยเก่ียวข้องที่สําคัญ
คือ 

1. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
- นโยบายเศรษฐกิจมหภาค เช่น เงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะมีผลต่อค่าจ้างแรงงาน

และต้นทุนในการประกอบธุรกิจในประเทศเป้าหมายในระยะยาว  
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- กฎระเบียบของรัฐ เช่น สิทธิความเป็นเจ้าของในกิจการหรือที่ดิน กฎหมายแรงงาน
และอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า 

- สิทธิประโยชน์การค้า เช่น สิทธิประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade 
Agreement:FTA) หรือสิทธิพิเศษทางศุลกากร (Generalized System of 
Preferences: GSP) เป็นต้น 

- สิทธิประโยชน์การลงทุน เช่น การยกเว้นภาษีนําเข้าเคร่ืองจักร หรือการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล เป็นต้น 

 โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ เช่น 

 โครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไป เช่น ไฟฟ้า นํ้าประปา โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 

 ระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง ซึ่งจะมีผลต่อทั้งต้นทุนและเวลาในการส่งมอบสินค้า  
2. เง่ือนไขสําคัญของความสามารถในการแข่งขัน 

 แรงงานโดยเฉพาะผลิตภาพแรงงาน ค่าจ้างแรงงาน ตลอดจนสวัสดิการและนโยบายสังคม
รวมทั้งความยากง่ายในการจ้างแรงงาน  

 วัตถุดิบ โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดิบที่มีต้นทุนตํ่าหรือคุณภาพสูง 

 ระบบบริหาร โดยเฉพาะความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร เช่น ทรัพยากร
บุคคล ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร วัตถุดิบ และสินค้าคงคลัง 

 เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัยและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

 ซัพพลายเออร์ โดยเฉพาะการมีอยู่ของเครือข่ายของซัพพลายเออร์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน 
ซึ่งมีผลต่อทั้งต้นทุน คุณภาพสินค้า และเวลาในการส่งมอบสินค้า  

 
ภาพท่ี 2.3 ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

 
ท่ีมา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบ้าน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 2556. 



10 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ:์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง 

 ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะที่ 2  

 

(2) การสรา้งเครือข่ายการผลิตและการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คณุค่าที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศไทย 

 
การสร้างเครือข่ายการผลิตสามารถทําได้หลายวิธี (ภาพที่ 2.4) ได้แก่ การค้า การจัดจ้างคนภายนอก 

(outsourcing) และการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศน้ันก็มีหลายรูปแบบ 
ทั้งการก่อต้ังบริษัทสาขาและการควบรวมกิจการ โดยการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าว 
สามารถทําได้ในลักษณะการเป็นเจ้าของทั้งหมด (wholly-owned) หรือ การร่วมทุน (joint venture) 
 

ภาพท่ี 2.4 วิธกีารสรา้งเครือข่ายการผลิต 

 
ท่ีมา:  คณะผู้วิจัย ปรับปรุงจากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรม

ท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 
2556. 

 
การย้ายหรือขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ใน

ลักษณะที่จะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมของประเทศในระยะยาว ควรต้องพิจารณาการผลิตอย่างเป็นระบบ
ทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายวัตถุดิบ เครือข่ายส่วนประกอบ เครือข่ายการผลิต 
เครือข่ายการส่งออก และเครือข่ายการตลาด (ภาพที่ 2.5) เน่ืองจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพจําเป็นต้องอาศัย
อุตสาหกรรมสนับสนุนที่เก่ียวข้องทั้งในด้านวัตถุดิบ ส่วนประกอบ ตลาดส่งออก และการตลาด ดังน้ัน ในการ
ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเป้าหมาย ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสนับสนุนเหล่าน้ีจึงมีความสําคัญต่อ
การตัดสินใจในการย้ายฐานการผลิตโดยตัวอย่างของห่วงโซ่คุณค่าในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ดังแสดง

วิธีการสร้าง
เครือข่ายการผลิต

การค้า
การจัดจ้างภายนอก 

(outsourcing) 
การลงทุนโดยตรง
ในต่างประเทศ

การก่อตั้งบริษัท 
(greenfield)

การเป็นเจ้าของเอง
ทั้งหมด 

(wholly owned)

การร่วมทุน 

(joint venture)

การควบรวมกิจการ 
(merger and 
acquisition)

การเป็นเจ้าของเอง
ทั้งหมด 

(wholly owned)

การร่วมทุน 

(joint venture)
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ในภาพที่ 2.6 ห่วงโซ่คุณค่าในการผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง ดังแสดงในภาพที่ 2.7 และห่วงโซ่คุณค่าในการ
ผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ ดังแสดงในภาพที่ 2.8 

 
ภาพท่ี 2.5 ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม 

 
ท่ีมา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบ้าน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 2556. 

เครือข่าย
วัตถุดิบ

เครือข่าย
ส่วนประกอบ

เครือข่ายการ
ผลิต

เครือข่ายการ
ส่งออก

เครือข่าย
การตลาด



 
12 

รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์
: โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง 

 
ประเทศเพ

ือ่นบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อญั
มณ

แีละเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2 
 

ภาพที่ 2.6 ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 
 

ที่มา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณี
และเครื่องประดับ), 2556. 

เครือข่าย
วัตถุดิบ

เครือข่าย
ส่วนประกอบ

เครือข่ายการ
ผลิต

เครือข่ายการ
ส่งออก

เครือข่าย
การตลาด

ใยธรรมชาติ 
ฝ้าย ขนสัตว์ 

ไหม

ใยสังเคราะห์ 
น้ํามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ

เส้นด้าย สิ่งทอ

ปิโตรเคมี ใย

ผู้ผลิตสิง่ทอ 
ผู้ผลิตเครื่องนุง่ห่ม 
อเมริกาเหนือ/ยุโรป

โรงงานเครื่องนุ่งห่ม(ออกแบบ
ตัดเย็บ เจาะรังดุมรีด) 

subcontractors ใน
ประเทศ/ต่างประเทศ 

ผู้รับจ้างผลิต 
(contractors) 

subcontractors ใน
ประเทศ/ต่างประเทศ 

ช่องทางค้าปลีก

บริษัทเสื้อผ้าที่มียี่ห้อ 

สํานักงานซื้อตปท. 
(Buying office) 

Trading 
companies 

 

ผู้คา้ปลีก 

ห้างสรรพสินค้า

ร้านขายเสื้อผ้า 

Mass merchandise 
chains

Discount chains 

Off-price, factory 
outlet, mail order, และ
อื่นๆ 

เครือข่ายวัตถุดิบ เครือข่ายส่วนประกอบ เครือข่ายการผลิต เครือข่ายการส่งออก เครือข่ายการตลาด 
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ภาพที่ 2.7 ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง 

 

 

 
 
ที่มา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง 

อัญมณีและเครื่องประดับ), 2556. 
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รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์
: โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง 

 
ประเทศเพ

ือ่นบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อญั
มณ

แีละเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2 
 

ภาพที่ 2.8 ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 

 

 
ที่มา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง 

อัญมณีและเครื่องประดับ), 2556 

เครือข่าย
วัตถุดิบ

เครือข่าย
ส่วนประกอบ

เครือข่ายการ
ผลิต

เครือข่าย
การตลาด

เพชร 

พลอย 

ไข่มุก 

ทอง 

เงิน 

แพลตตินั่ม 

อัญมณ ี

โลหะมีคา่ 
เหมือง 

เพชร 
คัดแยก 
เจียระไน 
ขัดเงา

วัตถุดิบแปรรปู/ขึน้รูป 

พลอย 
คัดแยก 

เผาพลอย 
เจียระไน 
ขัดเงา 

โลหะมีค่า 
ขึ้นรูป 
ขัดเงา 

ผลิตด้วยมือ 
ผลิตด้วยเครื่องจักร 

สินค้าตลาดบน 
สินค้าตลาดกลาง 
สินค้าตลาดล่าง 

สินค้าตลาด Micro-trend 

เครื่องประดับ 

ค้าปลีก 
ผู้ค้าปลีกอิสระ 

ผู้ค้าปลีกในเครือข่าย 
ห้างสรรพสินค้า 
ผู้ค้าปลีกอื่นๆ 

ช่องทางจัดจําหน่าย 

ค้าส่ง 
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2.2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น

ไปยังประเทศเพื่อนบา้น 

 

การศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ได้แก่ อุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไป
ยังประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นให้ความสําคัญกับการปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) 
จะดําเนินการตามกรอบแนวคิดที่อยู่ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก (ภาพที่ 2.9) ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 2.9 กรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางการยา้ยฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน

เข้มขน้ไปยังประเทศเพื่อนบา้น 

 

ท่ีมา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 2556. 

 

(1) ผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานที่มีแนวโน้มย้ายหรอืขยายฐานการผลิต 

(who?) 

 

การย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปสู่ประเทศอ่ืนๆ จําเป็นต้องพิจารณาถึงขีด
ความสามารถในการแข่งขันตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่า เน่ืองจากขั้นตอนการผลิตสินค้าในแต่ละอุตสาหกรรมมี
การใช้ปัจจัยการผลิตทั้งทุน แรงงาน และเทคโนโลยีที่แตกต่างกันต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า  ในกรณีของ



16 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์: โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

ไทย ปัญหาเรื่องต้นทุนค่าจ้างแรงงานและภาวะการขาดแคลนแรงงานที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันจะส่งผล
กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต  

เกณฑ์สําคัญในการพิจารณาเพ่ือพิจารณากลุ่มผู้ผลิตที่มีแนวโน้มย้ายหรือขยายฐานการผลิตเพ่ือ
รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันจึงมีอยู่อย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่  

ประการแรก เป็นกลุ่มผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานที่ใช้แรงงานเข้มข้น (labor intensive) และ
เน้นใช้แรงงานไร้ทักษะ (unskilled labor) และ  

ประการที่สอง เป็นขั้นตอนการผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมตํ่า และใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีไม่สูงนัก  
 

ทั้งน้ี ผลการศึกษาของโครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้นไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) 
ระยะที่ 1 โดยศึกษาประเทศเวียดนามและเมียนมาร์ในเชิงลึกพบว่า ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีคําสั่งซื้อ
จากผู้ซื้อต่างประเทศรายใหญ่ มีโอกาสที่จะย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านมากกว่า
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ส่วนขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมที่ศึกษา ซึ่งมีแนวโน้ม
ย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่  

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม: ขั้นตอนการตัด เย็บ และประกอบเคร่ืองนุ่งห่ม  

 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง: ขั้นตอนการผลิตรองเท้ากีฬาและรองเท้าหนัง ที่
ไม่ใช่รองเท้าแฟช่ัน เช่น การลอกแบบ ตัดหนัง ตกแต่งซับใน และประกอบเป็นรูปทรง 
เป็นต้น  

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ: ขั้นตอนการผลิตสุดท้าย สําหรับตลาดระดับกลาง
และล่าง โดยเฉพาะเครื่องประดับเทียม  

 
สําหรับโครงการฯ ระยะที่ 2 คณะผู้วิจัยคาดว่า จะทําการศึกษา “who?” ในรูปแบบเดียวกัน 

กล่าวคือ วิเคราะห์ลักษณะของผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มที่จะย้ายหรือขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพ่ือนบ้านทึ่จะศึกษา และระบุขั้นตอนการผลิตในห่วงโซ่อุปทานที่มี
แนวโน้มย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่จะศึกษา 

 
(2) พื้นที่ทีเ่หมาะสมในการย้ายหรือขยายฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบา้น (where?) 

 

การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายจะพิจารณาตามลําดับของขอบเขตพ้ืนที่ กล่าวคือ พิจารณาจากราย
ประเทศและรายภูมิภาคก่อน จากนั้นจึงพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมในประเทศนั้นๆ เช่น บริเวณ
ชายแดน หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมเป็นต้น 

 



บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการศึกษา  17 

  

 

 

เกณฑ์สําคัญที่สุดที่นํามาพิจารณาเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายในการย้ายหรือขยายฐานการผลิตที่
เหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรมที่ศึกษา คือ ความพร้อมเชิงปริมาณของแรงงาน และระดับค่าจ้างของ
แรงงานในประเทศเพ่ือนบ้าน (รวมสวัสดิการและค่าประกันสังคม) โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานทั่วไป  

อย่างไรก็ตาม การย้ายหรือขยายฐานการผลิตควรพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ร่วมด้วย น่ันคือ ปัจจัยที่
กําหนดความสามารถในการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรม โดยแต่ละปัจจัยจะส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมที่ศึกษาในระดับต่างกัน โดยอาจจําแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

ปัจจัยหลัก เช่น 

 ปัจจัยระดับมหภาค เช่น สภาพแวดล้อมทางการเมืองและธุรกิจ นโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการลงทุน รวมทั้งนโยบายทางการค้า  

 ต้นทุนและประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไป เช่น ไฟฟ้า นํ้าประปา โทรศัพท์ และ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

 ระบบโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานใน
ประเทศไทย  

ปัจจัยรอง เช่น  

 สถานภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเพียงปัจจัยรอง เน่ืองจากอุตสาหกรรมที่
ทําการศึกษามีระดับการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรไม่สูงนัก 

 ความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดิบต้นที่มีทุนตํ่าหรือคุณภาพสูง ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่ศึกษา เน่ืองจากวัตถุดิบที่ใช้มีนํ้าหนักเบา 
ง่ายต่อการขนส่ง 

 การมีอยู่ของซัพพลายเออร์ที่ใกล้ชิดกัน อาจไม่ใช่ปัจจัยหลัก ถ้าหากผู้ประกอบการ
สามารถเช่ือมโยงกับซัพพลายเออร์ในประเทศเป้าหมายได้ 

นอกจากน้ี การย้ายหรือขยายฐานการผลิตอาจพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น ศักยภาพตลาด
ของประเทศเป้าหมาย ทั้งในแง่จํานวนประชากรและกําลังซื้อ  

 
ผลลัพธ์ของการศึกษาในขั้นน้ี คือ การกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายเป็นรายประเทศที่เพ่ิมเติมจาก

โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อย่างน้อย 2 ลําดับในแต่ละอุตสาหกรรม และให้ข้อมูลพ้ืนที่ในระดับ
ภูมิภาค ตลอดจนพ้ืนที่ที่เหมาะสมและน่าสนใจในการลงทุนในประเทศน้ันๆ เช่น บริเวณชายแดน หรือเขต
นิคมอุตสาหกรรม นอกจากน้ี คณะผู้วิจัยจะทําการประมาณการต้นทุนการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม
เป้าหมายของแต่ละประเทศเป้าหมาย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าไปลงทุนในประเทศ
เป้าหมายด้วย 
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(3) รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมในการย้ายหรือขยายฐานการผลิต (how?) 

 
คณะผู้วิจัยจะศึกษาวิเคาะห์รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมในการย้ายหรือขยายฐานการผลิตใน

ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยทั่วไปประกอบด้วย 4 รูปแบบหลัก ได้แก่  

 กิจการทุนต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (wholly foreign-owned enterprise) เป็นกิจการที่
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการทั้งหมด ซึ่งมีข้อดี คือ การบริหารงาน
คล่องตัว แต่อาจมีข้อเสียในด้านปัญหาการถือกรรมสิทธิในสินทรัพย์และข้อกําหนดในการจ้าง
แรงงานท้องถิ่น 

 กิจการร่วมทุน (joint venture) เป็นการร่วมลงทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุน
ท้องถิ่น ทั้งในรูปของเงินลงทุน สิทธิในที่ดิน หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือความรู้ (know-
how) ซึ่งมีข้อดี คือ รัฐบาลในต่างประเทศมักให้การส่งเสริมรูปแบบน้ีมากที่สุด แต่ข้อเสีย คือ 
การร่วมทุนโดยใช้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาจตีมูลค่าเป็นเงินลงทุนซึ่งสูงเกินจริง และต้องหา 
นักลงทุนต่างชาติที่ไว้ใจได้ 

 การจ้างผลิต (outsourcing) หรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (business alliance) เป็นความ
ร่วมมือหรือสัญญาทางธุรกิจทั้งในรูปของการสั่งซื้อหรือขายวัตถุดิบและสินค้า การส่งเสริม
การขายและการขนส่งสินค้า ซึ่งมีข้อดี คือ กิจการขนาดเล็กสามารถขยายธุรกิจได้ง่ายและมี
ความเสี่ยงตํ่า แต่ข้อเสีย คือ ต้องระมัดระวังอย่างสูงในเรื่องความลับทางธุรกิจ 

 รูปแบบการลงทุนอ่ืนๆ เช่น การต้ังสํานักงานตัวแทนทางการค้าและการลงทุน เป็นต้น  
 

ผลลัพธ์ในการศึกษาขั้นน้ี คือ การนําเสนอข้อมูลรูปแบบการลงทุนต่างๆ ที่เหมาะสมกับการย้าย
หรือขยายฐานการผลิตใน 3 อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นดังกล่าว โดยพิจารณาบนพ้ืนฐานของความ
เหมาะสมกับประเทศเป้าหมายเป็นหลัก รวมท้ังนําเสนอบทวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย 
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บทท่ี 3 ข้อมูลการค้า การลงทุน การจ้างงาน กฎระเบียบ และเทคโนโลยีในประเทศเพื่อนบ้าน 

 

 

 ในบทนี้ คณะผู้วิจัยนาํเสนอข้อมูลทีส่ําคญัในด้านการค้า การลงทนุ การจ้างงาน กฎระเบียบ และ

เทคโนโลยีในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซยีน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 

มาเลเซีย  

เมียนมาร์ ฟิลปิปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยในด้านเทคโนโลยีนัน้ จะให้ความสาํคัญกับ

สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication 

technology: ICT) และการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปญัญาเป็นหลัก เนื่องจากอุตสาหกรรมที่

ศึกษาใชเ้ทคโนโลยีในระดับที่ไม่สูงนัก และมีเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง คอื ด้าน ICT เป็นหลัก 

 

3.1 บรูไนดารสุซาลาม  

3.1.1  สภาวะตลาดโดยทั่วไป 
 

3.1.1.1 ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค 
เศรษฐกิจของบรูไนเริ่มขยายตัวหลังจากปี 2553 โดยในปี 2555 บรูไนมีอัตราการเติบโตของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (gross domestic product: GDP) ที่ร้อยละ 2.15 ลดลงจากร้อยละ 
2.21 ในปีก่อนหน้า แม้ว่าอัตราการเติบโตของ GDP ของบรูไนจะไม่สูงนัก แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อหัว (GDP per capita) ของบรูไนสูงเป็นลําดับที่ 2 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน รองจาก
สิงคโปร์ โดยในปี 2555 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวของบรูไนอยู่ที่ 41,126.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
คน 

 
ในด้านอัตราเงินเฟ้อ ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา บรูไนมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ่า ประมาณร้อยละ 

0.4-2.0 โดยในปี 2555 อัตราเงินเฟ้อลดลงอยู่ในระดับตํ่าที่ร้อยละ 0.46 สําหรับเงินสกุลหลักที่ใช้ในบรูไน
คือ ดอลลาร์บรูไน (BND) เน่ืองจากบรูไนมีความตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับสิงคโปร์ ทําให้เงินดอลลาร์บรูไนมี
มูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และสามารถใช้แทนกันได้ โดยในปี 2555 อัตราแลกเปลี่ยนทางการของ
บรูไน คือ 1.25 ดอลลาร์บรูไนต่อดอลลาร์สหรัฐ  
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ตารางที่ 3.1 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจทีส่ําคัญของบรูไน ปี 2550 – 2555 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

12.2 14.4 10.7 12.4 16.4 17.0

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (ร้อยละ) 

0.15 -1.94 -1.77 2.60 2.21 2.15

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว  
(ดอลลาร์สหรัฐต่อคน) 

32,108.9 37,093.9 27,212.0 30,880.3 40,244.3 41,126.6

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 0.97 2.08 1.04 0.36 2.02 0.46
อัตราแลกเปลี่ยนทางการ 

(ดอลลาร์บรูไน/ดอลลาร์สหรัฐ) 
1.51 1.42 1.45 1.36 1.26 1.25

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูลธนาคารโลก 

 
3.1.1.2 ระบบธนาคาร 
หน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลระบบธนาคารในบรูไน ได้แก่ Autoriti Monetari Brunei 

Darussalam (AMBD) เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายในปี 2554 ให้ทําหน้าที่เป็นธนาคารกลาง
ของบรูไน ซึ่งมีบทบาทในการดําเนินนโยบายการเงิน กํากับดูแลสถาบันการเงิน และบริหารเงินตรา AMBD 
โดยเป็นการรวมตัวกันของฝ่ายต่างๆ ภายใต้กระทรวงการคลัง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสถาบันการเงิน 
(Financial Institution Division: FID) คณะกรรมการด้านเงินตราและการเงินของบรูไน (The Brunei 
Currency and Monetary Board: BCMB) ศูนย์การเงินระหว่างประเทศของบรูไน (The Brunei 
International Financial Center: BIFC) และส่วนหน่ึงของฝ่ายวิจัยและระหว่างประเทศ (The Research 
and International Division: RID)  

 
ระบบธนาคารของบรูไนเป็นระบบ Dual Banking System ประกอบด้วยธนาคารอิสลาม 1 

ธนาคาร และธนาคารปกติ (conventional bank) 8 ธนาคาร รวมทั้งสิ้น 9 ธนาคาร ในจํานวนน้ี เป็น
ธนาคารท้องถิ่น 3 ธนาคาร และธนาคารต่างชาติ 6 ธนาคาร ได้แก่ Citibank, HSBC, Maybank, RHB 
Bank, UOB Bank และ Standard Chartered Bank นอกจากธนาคารพาณิชย์ บรูไนยังมีบริษัทที่
ให้บริการด้านการเงิน 3 บริษัท และมีธนาคารที่ให้บริการระหว่างประเทศ 3 ธนาคาร ได้แก่ Overseas-
Chinese Banking Corporation (OCBC) Limited, Royal Bank of Canada และ Sun Hung Kai 
International Bank (Brunei) Limited8  
  

                                                            
8  ที่มา: Autoriti Monetary Brunei Darussalam 
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3.1.1.3 การถือครองที่ดิน 
ภายใต้กฎหมายที่ดินและบัญญัติเก่ียวกับสิทธิการถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีการแก้ไข

เมื่อเดือนตุลาคม 2554 กําหนดให้พลเมืองชาวบรูไนเท่าน้ันที่มีสิทธิในการถือครองหรือซื้อขายที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ โดยชาวต่างชาติไม่สามารถซื้อหรือถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศบรูไนได้ แต่ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในบรูไนและบริษัทต่างชาติยังสามารถเช่าที่ดินสําหรับทํา
กิจกรรมอุตสาหกรรมได้ โดยอัตราค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดและที่ต้ังของพ้ืนที่อสังหาริมทรัพย์น้ันๆ9 

 
3.1.1.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในภาพรวม โครงสร้างพ้ืนฐานของบรูไนมีความพร้อมค่อนข้างสูง ทั้งอัตราการเข้าถึงไฟฟ้า และ

การเข้าถึงปริมาณนํ้าภายในที่นํามาใช้ได้ โดยจากข้อมูลล่าสุด พบว่า บรูไนมีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าร้อยละ 
99.7 และมีปริมาณนํ้าภายในที่นํามาใช้ได้ถึง 20,910 ลูกบาศก์เมตรต่อคน (ตารางที่ 3.2) 

 
เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคทั้งค่าไฟฟ้าและ

ค่านํ้าค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน กล่าวคือ อัตราค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 0.08 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
กิโลวัตต์ ส่วนอัตราค่านํ้าอยู่ที่ 0.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร 
 

ตารางที่ 3.2 เครื่องชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของบรูไน 

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
ถนน (กิโลเมตร) 3,029.0c 

การเข้าถึงไฟฟ้า (ร้อยละของประชากรท้ังหมด) 99.7b 

อัตราค่าไฟฟ้า (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์) 0.08a 

ปริมาณนํ้าภายในท่ีนํามาใช้ได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อคน) 20,910.0b 

อัตราค่าน้ํา (ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร)  0.5a 

ท่ีมา:  รวบรวมจากฐานข้อมูลธนาคารโลก, CIA World Factbook, ITU และ The Department of Electrical 
Services, Department of Water Services. 

หมายเหตุ: aข้อมูลปี 2555  
 bข้อมูลปี 2554  
 cข้อมูลปี 2553 

 

  

                                                            
9  ที่มา: กรมส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ Brunei Property Investment Guide 2013, Jones Lang 

LaSalle. 



22 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์: โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

3.1.2 การจัดต้ังธุรกิจ 
 

3.1.2.1 รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของต่างชาติ 
จาก Brunei Companies Act 1957 (แก้ไขล่าสุดปี 2553) การจัดต้ังธุรกิจของต่างชาติสามารถ

ดําเนินการภายใต้รูปแบบการจัดต้ังธุรกิจดังต่อไปน้ี (ตารางที่  3.3) 

 ห้างหุ้นส่วน 

 บริษัท (บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด) 

 สาขาของบริษัทต่างชาติ 

 การร่วมทุน 
 

ตารางที่ 3.3 รูปแบบการจัดต้ังธุรกิจที่อนุญาตให้ต่างชาติดําเนนิการได้ในบรูไน 

รูปแบบธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ การเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ห้างหุ้นส่วน ประกอบด้วยบุคคลทั่วไปไม่เกิน 20 ราย โดยต้องมีคน
ท้องถ่ินอย่างน้อย 1 ราย 

ไม่ต้องชําระภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 

บริษัทจํากัด เป็นบริษัทท่ีดําเนินกิจการในบรูไน ภายใต้ Companies 
Act  

ร้อยละ 20 

บริษัทมหาชนจํากัด เป็นบริษัทท่ีสามารถขายหุ้นให้กับคนท่ัวไปได้ ร้อยละ 20 
สาขาของบริษัทต่างชาติ เป็นบริษัทต่างชาติท่ีต้องการดําเนินกิจการในบรูไนแต่ไม่

ต้องการจัดต้ังเป็นบริษัทท้องถ่ิน 
ร้อยละ 20 

การร่วมทุน เป็นการร่วมทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนชาวต่างชาติและ
คนท้องถ่ิน 

ร้อยละ 20 

ท่ีมา: The Brunei Economic Development Board (BEDB) และ Ministry of Finance, Brunei Darussalam. 

 
บรูไนไม่อนุญาตให้ต่างชาติจัดต้ังรูปแบบธุรกิจประเภทธุรกิจเจ้าของคนเดียว (sole proprietorship) 

นอกจากน้ี สําหรับรูปแบบธุรกิจประเภทบริษัทจํากัด จํานวนผู้ถือหุ้นต้องมีอย่างน้อย 2-50 คน โดยไม่มี
ข้อจํากัดว่าต้องเป็นคนท้องถิ่น ขณะที่รูปแบบธุรกิจประเภทบริษัทมหาชนจํากัด จํานวนผู้ถือหุ้นต้องมีอย่าง
น้อย 7 คน และไม่มีข้อจํากัดว่าต้องเป็นคนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ครึ่งหน่ึงของกรรมการจะต้องเป็นคน
ท้องถิ่น  

 
3.1.2.2 กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของต่างชาติ 

นักลงทุนที่ต้องการจัดต้ังธุรกิจในบรูไนจะต้องย่ืนเอกสารการจัดต้ังบริษัทโดยส่งช่ือของบริษัทที่
ต้องการจัดต้ังกับสํานักทะเบียนบริษัท (Registrar of Companies) เพ่ือตรวจสอบโดยใช้ระยะเวลา
ตรวจสอบ 1-2 สัปดาห์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการดําเนินการ 5 ดอลลาร์บรูไน หลังจากน้ัน มีขั้นตอนในการ
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ตรวจสอบเอกสารในการจัดต้ังบริษัท ซึ่งใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 5-6 สัปดาห์ จากน้ันทางสํานักทะเบียน
บริษัทจึงดําเนินการออกใบรับรองการจัดต้ังบริษัทให้ 
 

3.1.2.3 ข้อจํากัดในการลงทุนของต่างชาติ 
นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนได้ 100% ในหลายสาขา อาทิเช่น การให้บริการที่ปรึกษาทางด้าน

การติดต้ังฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  การให้บริการบํารุ งรักษาอุปกรณ์สํานักงาน  การให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บรูไนมีข้อจํากัดในการลงทุนในบางสาขาที่ไม่อนุญาตให้นักลงทุน
ต่างชาติลงทุนได้ร้อยละ 100 โดยเฉพาะอย่างย่ิงสาขาที่เก่ียวกับความม่ันคงทางอาหารของชาติ และสาขา
อ่ืนๆ เช่น การให้บริการทางสถาปัตยกรรม (คนท้องถิ่นต้องถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 50) การให้บริการ
ก่อสร้าง (คนท้องถิ่นต้องถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 55) 

 
3.1.2.4 สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 
เมื่อปี 2551 รัฐบาลบรูไนได้ออกกฎหมายปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลง โดยต้ังแต่ปี 2555 อัตรา

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบรูไนอยู่ในอัตราร้อยละ 20 เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในบรูไน 
มากขึ้น นอกจากน้ัน คําสั่งว่าด้วยแรงจูงใจในการลงทุน (Investment Incentives Order 2001) ยังให้
สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ แก่นักลงทุนต่างชาติ อาทิเช่น  

 การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี สําหรับบริษัทที่มีมูลค่าการ
ลงทุน 0.5-2.5 ล้านดอลลาร์บรูไน  

 การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี สําหรับบริษัทประเภทที่มีมูลค่าการ
ลงทุนมากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์บรูไน 

 การลดหย่อนภาษีนิติบุคคลเป็นเวลา 11 ปี สําหรับกิจการร่วมทุนที่จัดต้ังในส่วน
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง 

 
3.1.3 ภาษี 

 

3.1.3.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล10 
(1) รายได้ที่ต้องเสียภาษี 
 รายได้ของนิติบุคคลที่ถูกนํามาคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย 

 กําไรท่ีได้รับจากการค้าขาย การทําธุรกิจ และค่าบริการวิชาชีพ (profession) 
ที่เกิดขึ้นในบรูไน 

                                                            
10 ภายใต้ Income Tax Act ของบรูไน 
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 เงินปันผล ดอกเบ้ีย ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (royalty) ค่าเช่า พรีเมียม 
(premium) และกําไรที่ได้รับจากการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในบรูไน 

(2) ภาษีกําไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน (capital gains tax) 
บรูไนไม่มีการจัดเก็บภาษีกําไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน 

(3) เงินปันผล (dividends) 
รายได้จากเงินปันผลจะถูกนับเป็นรายได้ของบริษัทที่ถูกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(4) การหักลดหย่อนภาษี (deductions) 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจสามารถนํามาหักลดหย่อนเพ่ือนําไปคํานวณหาฐานภาษี 

ซึ่งค่าใช้จ่ายที่สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ อาทิ ดอกเบ้ียจากการกู้ยืมเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ ค่า
เช่าที่ดิน ค่าบํารุงรักษาโรงงานและเคร่ืองจักร และค่าบํานาญและค่ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่นายจ้างจ่าย
ให้กับลูกจ้าง เป็นต้น 

(5) การขาดทุน (losses) 
หากบริษัทขาดทุนจากการดําเนินกิจการในปีน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่

ขาดทุนไปหักออกจากรายได้ที่ถูกนําไปคํานวณเป็นฐานภาษีในปีถัดไปได้ แต่ไม่เกิน 6 ปี 
(6) การหักค่าเสื่อมราคา (tax depreciation) 

ค่าเสื่อมราคาของโรงงานและเคร่ืองจักรสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ โดย
สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 40 สําหรับปีแรก และร้อยละ 3-25 ในปีต่อไป นักลงทุนยัง
สามารถนําค่าเสื่อมราคาของอาคารมาหักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 20 สําหรับปีแรก และร้อยละ 4 สําหรับ
ปีต่อไป สําหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในสํานักงาน นักลงทุนสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษี
เต็มจํานวนได้ในปีแรก 

(7) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบรูไนมีอัตราร้อยละ 20 โดยเก็บแบบขั้นบันได ซึ่งเก็บจากทั้ง

บริษัทของบรูไนและบริษัทต่างชาติในอัตราเดียวกัน ยกเว้นบริษัทด้านปิโตรเลียม ซึ่งจะถูกเก็บภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 55 

สําหรับรายได้ของบริษัท 100,000 ดอลลาร์บรูไนแรก ร้อยละ 25 ของรายได้ส่วน
ดังกล่าวจะถูกเก็บภาษีที่อัตราร้อยละ 20 และสําหรับรายได้ของบริษัท 150,000 ดอลลาร์บรูไนถัดมา  
ร้อยละ 50 ของรายได้ส่วนดังกล่าวจะถูกเก็บภาษีที่อัตราร้อยละ 20 ส่วนรายได้ที่มากกว่า 250,000 
ดอลลาร์บรูไนจะถูกเก็บภาษีที่อัตราร้อยละ 20 ทั้งหมด ในกรณีของบริษัทที่ก่อต้ังใหม่น้ัน จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีสําหรับรายได้ของบริษัท 100,000 ดอลลาร์บรูไนแรก โดยสามารถยกเว้นภาษีส่วนน้ีได้เป็น
ระยะเวลา 3 ปี 
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3.1.3.2  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา11 
ประเทศบรูไนไม่มีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
 

3.1.3.3  ภาษีทางอ้อม 
(1) ภาษีการค้า  

บรูไนไม่มีการจัดเก็บภาษีการค้า 
(2) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (withholding taxes)12 

บรูไนมีการเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกับชาวต่างชาติสําหรับเงินได้บางประเภท เช่น 
ดอกเบ้ีย ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (royalty) โดยคิดภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ตามลําดับ 

(3) อากรแสตมป์ (stamp duty)13 
บรูไนมีการจัดเก็บค่าอากรแสตมป์ทั้งแบบตามมูลค่า (ad-valorem) และแบบอัตรา

คงที่ (fixed rate) ยกตัวอย่างเช่น สําหรับการซื้อขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จะเก็บค่าอากรแสตมป์
ตามมูลค่าของสินทรัพย์ ส่วนการจํานองน้ัน จะเรียกเก็บอากรแสตมป์ 1 ดอลลาร์บรูไนสําหรับทุกๆ มูลค่า
สินทรัพย์ 500 ดอลลาร์บรูไน และสําหรับสัญญาให้เช่า ทุกๆ มูลค่าสินทรัพย์ 500 ดอลลาร์บรูไน  จะเรียก
เก็บอากรแสตมป์  

o 1 ดอลลาร์บรูไนสําหรับสัญญาที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี  
o 2 ดอลลาร์บรูไนสําหรับสัญญาที่มีอายุ 1-5 ปี 
o ดอลลาร์บรูไนสําหรับสัญญาที่มีอายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป 

(4) ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (property tax)14 
บรูไนไม่มีการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามมีการเก็บภาษีโรงเรือน 

(building tax) สําหรับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน โดยคิดอัตราภาษีร้อยละ 12 
(5) ภาษีศุลกากร (customs duty) 

บรูไนไม่มีการจัดเก็บภาษีนําเข้าและส่งออก  
 

3.1.3.4 ภาษีระหว่างประเทศ (อนุสญัญาภาษีซ้อน)15 
บรูไนได้ทําอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ 16 ประเทศโดยมีผลบังคับใช้แล้วกับ 13 

ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย จีน สิงคโปร์ เวียดนาม บาห์เรน โอมาน ญี่ปุ่น ปากีสถาน 
มาเลเซีย ฮ่องกง สปป. ลาว และคูเวต โดยยังไม่มีผลบังคับใช้กับ 3 ประเทศ คือ กาตาร์ ทาจิกิสถาน และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   

                                                            
11  ภายใต้ Income Tax Act ของบรูไน 
12  ภายใต้ Income Tax Act ของบรูไน 
13  ภายใต้ Stamp Act ของบรูไน 
14  ภายใต้ Income Tax Act ของบรูไน 
15  ที่มา: Ministry of Finance, Brunei Darussalam (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2557) 
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3.1.4 การจ้างงาน 

 

 3.1.4.1  สัญญาจ้างงาน 
(1) การเลิกจ้าง 

ภายใต้คําสั่งว่าด้วยการจ้างงาน (Employment Order 2009) กําหนดให้ หากมีการ
ยกเลิกสัญญาจ้างไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งนายจ้างหรือลูกจ้าง จะต้องทําการแจ้งให้กับอีกฝั่งหน่ึงทราบ โดยต้อง
ทําการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าดังน้ี 

 1 วันสําหรับลูกจ้างที่มีอายุงานน้อยกว่า 26 สัปดาห์ 

 1 สัปดาห์สําหรับลูกจ้างที่มีอายุงาน 26 สัปดาห์ถึง 2 ปี 

 2 สัปดาห์สําหรับลูกจ้างที่มีอายุงาน 2-5 ปี 

 4 สัปดาห์สําหรับลูกจ้างที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป 
(2) ช่ัวโมงทํางาน 

คําสั่งว่าด้วยการจ้างงาน (Employment Order 2009) กําหนดให้ลูกจ้างทํางานไม่
เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวันหรือไม่เกิน 44 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

(3) อัตราค่าจ้าง 
ประเทศบรูไนไม่มีการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า  

(4) การลาประจําปี 
คําสั่งว่าด้วยการจ้างงาน (Employment Order 2009) กําหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิใน

การลาดังน้ี 
o ลาประจําปีได้ 7 วันต่อปีสําหรับลูกจ้างที่มีอายุงาน 1 ปีและมีวันลาประจําปี

เพ่ิมขึ้นทุก 1 วัน สําหรับอายุงานที่เพ่ิมขึ้นทุก 1 ปี ซึ่งวันลาประจําปีสูงสุด คือ 
14 วันต่อปี 

o วันหยุดราชการ 11 วันต่อปี 
o ลาป่วย 14 วันต่อปี (สูงสุด 60 วันหากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล) 
o ลาคลอด 9 สัปดาห์ 

 
 3.1.4.2  วีซ่าและใบอนญุาตทํางาน 

นายจ้างที่ต้องการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติ ต้องได้รับใบอนุญาตจ้างงานชาวต่างชาติจาก 
คณะกรรมาธิการแรงงาน (Commissioner of Labour) ซึ่งในใบอนุญาตดังกล่าว จะระบุตําแหน่ง สัญชาติ 
และจํานวนลูกจ้างชาวต่างชาติที่สามารถจ้างงานได้ ทั้งน้ี ตําแหน่งงานที่ว่าจ้างจะต้องเป็นงานที่ไม่สามารถ
หาลูกจ้างชาวบรูไนได้ ส่วนลูกจ้างชาวต่างชาติจะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมตรวจคนเข้าเมือง 
(Department of Immigration) ทั้งน้ี ลูกจ้างที่จะทํางานในบรูไนเป็นระยะเวลาอย่างตํ่า 2 ปี จะต้องได้รับ
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ใบอนุญาตทํางาน ซึ่งจะได้รับหลังจากที่มีการตรวจร่างกาย ส่วนวีซ่าน้ัน ลูกจ้างชาวต่างชาติที่ย่ืนขอวีซ่าครั้ง
แรกจะได้วีซ่าที่มีอายุ 3 เดือน และสามารถต่ออายุได้ โดยมีอายุครั้งละ 2 ปี 
 
 3.1.4.3 กําลังแรงงาน 

บรูไนเป็นประเทศขนาดเล็กและมีจํานวนประชากรไม่มากนัก ดังน้ันกําลังแรงงานใน
ประเทศบรูไนจึงมีจํานวนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียน โดยในปี 2555 บรูไนมีกําลัง
แรงงานทั้งสิ้น 196,800 คน และมีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.8 (ตารางที่ 3.4) 

 
ตารางที่ 3.4 กําลังแรงงานและอัตราการว่างงานของบรูไน ปี 2550 – 2555 

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

กําลังแรงงาน (คน) 183,002 187,239 187,584 190,835 193,895 196,800 
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 3.20 3.20 3.50 3.70 3.70 3.80 

ท่ีมา: ฐานข้อมูลธนาคารโลก 

 
3.1.5 การควบคุมเงนิตราระหว่างประเทศ 
  

 บรูไนไม่มีข้อจาํกัดสําหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 
3.1.6 เทคโนโลยี 

 

 3.1.6.1  สถานภาพด้าน ICT 
สถานภาพด้าน ICT ของบรูไนอยู่ในระดับที่ดี กล่าวคือ ในปี 2555 หากพิจารณาการ

เข้าถึงและการใช้ต่อประชากร 100 คน บรูไนมีสัดส่วนการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 114.016 มีอัตรา
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตร้อยละ 60.3 มีการใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําที่และแบบเคลื่อนที่ 
ร้อยละ 4.8 และ 7.617 ตามลําดับ และมีจํานวนอินเทอร์เน็ตแบนด์วิธระหว่างประเทศ 39,861 บิตต่อ
วินาทีต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สําหรับราคาของค่าบริการ ICT โดยพิจารณาจากตะกร้าราคาของบริการ ICT18 
พบว่า ราคาค่าบริการ ICT ของบรูไนนับว่าอยู่ในระดับตํ่ากล่าวคือ เพียงร้อยละ 1.1 ของรายได้มวลรวม
ประชาชาติต่อเดือนต่อประชากร (ตารางที่ 3.5) 

 

                                                            
16  ผู้ใช้ 1 คน อาจมีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 1 เลขหมาย 
17  อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบเคล่ือนที่การใช้บริการข้อมูลด้วยระบบ 3G ซึ่งผู้ใช้ 1 คน อาจมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการ 3G มากกว่า 1 

เลขหมาย 
18  ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ICT Price Basket) เป็นค่าเฉล่ียของค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และบริการ

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําที่ (Fixed broadband Internet) โดยค่าบริการท้ัง 3 ประเภท จะเป็นค่าบริการท่ีถ่วงด้วยรายได้มวล
รวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากรของแต่ละประเทศ (Monthly GNI per capita) 
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ตารางที่ 3.5 ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีที่สาํคญัของบรูไน ป ี2555 

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
สถานภาพด้าน ICT  
การเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 114.0
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 60.3
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 4.8
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบเคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 7.6
ปริมาณอินเทอร์เน็ตแบนด์วิธระหว่างประเทศต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (บิตต่อวินาที) 39,861
ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ร้อยละของรายได้มวลรวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากร) 1.1
  
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
การย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรรวม (รายการ) 7
ประเภทเทคโนโลยีท่ีมีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรมากท่ีสุด(ร้อยละ) เซมิคอนดักเตอร์   (38.56)a

สิทธิบัตรท่ีได้รับการจดทะเบียนรวม (รายการ) 20
 
การส่งออกสินค้า hi-technology 
มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาปีปัจจุบัน) 65.0
สัดส่วนต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 12.8

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูล ITU, WIPO 
หมายเหตุ: aเป็นผลรวมของการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต้ังแต่ปี 2541–2555 

 
 3.1.6.2  การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ในปี 2555 ชาวบรูไนมีการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร (patent application) ต่อ
สํานักงานสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศจํานวน 7 รายการ หากจําแนกการยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
ของชาวบรูไนและชาวต่างชาติต่อสํานักงานสิทธิบัตรในประเทศต้ังแต่ปี 2541-2555 ตามประเภท
เทคโนโลยีพบว่า ประเภทเทคโนโลยีที่มีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรมากที่สุด คือ สาขาเซมิคอนดักเตอร์ 
(semiconductors) (ร้อยละ 38.56) รองลงมา คือ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ และพลังงานไฟฟ้า (electrical 
machinery, apparatus, energy) (ร้อยละ 37.29) และกระบวนการและอุปกรณ์ที่เก่ียวกับความร้อน 
(thermal processes and apparatus) (ร้อยละ 5.08) ตามลําดับ ขณะท่ี ในปี 2555 ชาวบรูไนได้รับ
สิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้ว (granted patent) จากสํานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศแล้ว 20 รายการ  
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3.1.6.3 การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขัน้สูง (hi-technology)19 
ในปี 2555 บรไูนมีการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (hi-technology) เป็นมูลค่าทั้งสิน้ 

65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นร้อยละ 12.8 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
 
3.2 ราชอาณาจักรกัมพูชา 

3.2.1 สภาวะตลาดโดยทั่วไป 

 

  3.2.1.1 ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค 
เศรษฐกิจของกัมพูชาขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ในปี 2555 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ของกัมพูชามีมูลค่าประมาณ 14.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 7.26 
นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวเพ่ิมขึ้นจาก 878.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี 2554 
เป็น 944.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี 2555 ส่วนอัตราเงินเฟ้อลดลงจากปีก่อนหน้า โดยอยู่ที่ร้อยละ 2.9 
(ตารางที่ 3.6)  

 
ทั้งน้ี เศรษฐกิจของกัมพูชาในช่วงปี 2550 – 2552 มีความผันผวนสูง โดยจะเห็นได้จาก

อัตราเงินเฟ้อที่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในปี 2551 อัตราเงินเฟ้อเพ่ิมสูงขึ้นเป็นร้อยละ 25 ซึ่ง
เป็นผลมาจากการท่ีสกุลเงินในระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ 
มากกว่าร้อยละ 90 ของเงินฝากในกัมพูชาอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ วิกฤตเศรษฐกิจการเงินใน
สหรัฐอเมริกาช่วงปี 2550 ที่ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐและเงินเรียลอ่อนค่าลง (สกุลเงินของประเทศเงินคู่
ค้าอ่ืนแข็งค่าขึ้นโดยเปรียบเทียบ) ในขณะที่ความต้องการซื้อสินค้าในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น จึงส่งผลให้เกิดเงิน
เฟ้ออย่างรุนแรง   
  

                                                            
19 จากคําจํากัดความของธนาคารโลก สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (hi-technology) คือสินค้าที่มีระดับการวิจัยและพัฒนาเข้มข้น (R&D intensity) 

เช่น กิจการอวกาศ คอมพิวเตอร์ ยา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์  



30 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์: โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

ตารางที่ 3.6 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจทีส่ําคัญของกัมพชูา ปี 2550 – 2555 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

8.6 10.4 10.4 11.2 12.8 14.0

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมภายในประเทศ (ร้อยละ) 

10.21 6.69 0.09 5.96 7.07 7.26

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
ต่อหัว (ดอลลาร์สหรัฐต่อคน) 

628.4 742.6 735.4 782.6 878.4 944.4

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 7.67 25.00 -0.66 4.00 5.48 2.93
อัตราแลกเปลี่ยนทางการ 
 (เรียล/ดอลลาร์สหรัฐ) 

4,056.17 4,054.17 4,139.33 4,184.92 4,058.50 4,033.00

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูลธนาคารโลก 

 
 3.2.1.2 ขนาดและโครงสร้างเศรษฐกิจ 
  ในปี 2555 เศรษฐกิจของกัมพูชาเติบโตจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าประเภท
เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม และการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง  
เป็นหลัก โดยข้อมูลจากทางการกัมพูชาระบุว่า ในปี 2555 การส่งออกเสื้อผ้าของกัมพูชาสร้างรายได้เข้า
ประเทศถึง 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.0 จากปีก่อน ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์และการ 
ก่อสร้างน้ัน การเร่งขยายตัวของโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ ทําให้โครงการก่อสร้างรวมมีมูลค่า 2.1  
พันล ้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 72.0 เมื่อเทียบกับปีก ่อน นอกจากน้ี การฟ้ืนตัวของภาค
อสังหาริมทรัพย์ยังมีส่วนช่วยให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในปี 2555 จํานวนนัก 
ท่องเที่ยวที่เดินทางมายังกัมพูชามีประมาณ 3.6 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.0 นํามาซึ่งรายได้กว่า 2.2  
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคิดเป็นอัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.6 ส่งผล
ให้ภาคบริการขยายตัวถึงร้อยละ 8.020 
 

ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมของกัมพูชา21 คือ สนับสนุนให้เกิดความ
เช่ือมโยงระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม โดยให้อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรม
หลักของประเทศ กล่าวคือ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผลิตเพ่ือส่งออก พร้อมกับส่งเสริม
ให้มีการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพ่ือทดแทนการนําเข้า โดยดําเนินการผ่านการสนับสนุนอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรม
การเกษตร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นอกจากน้ี ยังสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอด
                                                            
20  ที่มา: สรุปภาวะเศรษฐกิจกัมพูชาปี 2555 และแนวโน้มปี 2556, ธนาคารแห่งประเทศไทย. 
21  SOTHARITH, Chap 2012. “Industrial Readjustment in Cambodia” in Industrial Readjustment in the Mekong River 

Basin Countries: Toward the ARC, edited by Yasushi Ueki and Teerana Bhongmakapat, BRC Research Report No.7, 
Bangkok Research Center, IDE-JETRO, Bangkok, Thailand. 
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เทคโนโลยีและการยกระดับคุณภาพของสินค้าอุตสาหกรรม การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ การปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน การฝึกอบรมวิชาชีพ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพ
และมีความโปร่งใส ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างเศรษฐกิจของกัมพูชาที่มีการเปล่ียนแปลงจากเดิมที่พ่ึงพา
ภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก เป็นการพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น กล่าวคือ ในปี 2536 ภาคเกษตรกรรม
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 และร้อยละ 39 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตามลําดับ ในขณะที่มี
การคาดการณ์ว่า ในปี 2556 สัดส่วนของภาคเกษตรกรรมจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 34.8 ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมจะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 24.5 และภาคบริการมี
สัดส่วนค่อนข้างคงที่ที่ร้อยละ 40.7 (ภาพที่ 3.1) 
 

ภาพท่ี 3.1 เปรียบเทียบโครงสร้างเศรษฐกิจของกัมพูชา ปี 2536 และปี 2556 

 
ท่ีมา: รวบรวมจาก JETRO และ CIA World Factbook 
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2556 เป็นการคาดการณ์ 

  
3.2.1.3 การส่งออกและการนําเข้า 

จากการศึกษาข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า การค้าระหว่างประเทศของ
กัมพูชาปี 2555 มีมูลค่าประมาณ 19.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.89 และขาดดุลการค้า
เพ่ิมขึ้นจาก 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2554 เป็น 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2555  
 
 ในปี 2555 สินค้าส่งออกของกัมพูชาคิดเป็นมูลค่า 8.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.4 
โดยมีสินค้าส่งออกที่สําคัญ คือ เสื้อผ้าและรองเท้า ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (มูลค่าการ 
ส่งออก 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.8) และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (มูลค่าการส่งออก 
1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.8) ส่วนการนําเข้าสินค้า คิดเป็นมูลค่า 11.1 พันล้านดอลลาร์
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สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.1 ซึ่งเป็นผลจากการนําเข้าเส้นด้ายและผ้าผืน นํ้ามันเช้ือเพลิง เครื่องจักร 
ยานพาหนะ และวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโครงการก่อสร้างอ่ืน  

 
 3.2.1.4 การค้าระหว่างไทยและกัมพูชา 

ในปี 2556 การค้าระหว่างไทยและกัมพูชามีมูลค่า 4,611.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น
อัตราการขยายตัวร้อยละ 14.5 ซึ่งเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของทั้งการส่งออกและนําเข้า โดยสินค้าส่งออกที่
สําคัญของไทย ได้แก่ นํ้ามันเช้ือเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น นํ้าตาลทราย เครื่องด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 
และเคร่ืองสําอาง เป็นต้น ส่วนสินค้านําเข้าที่สําคัญ ส่วนใหญ่เป็นผักและของปรุงแต่งจากผัก ทั้งน้ี จากการ
ที่ไทยส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชามากกว่านําเข้ามาก ทําให้ในปี 2556 ไทยมีดุลการค้าเกินดุลกับกัมพูชา
มูลค่า 3,901.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตารางที่ 3.7) 

 
ตารางที่ 3.7 การค้าระหว่างไทยและกัมพชูา ปี 2551 – 2556 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

มูลค่าการค้า 2,130.3 1,658.3 2,557.0 2,869.1 4,027.7  4,611.6 
 (51.72) (-22.16) (54.19) (-12.21) (40.38) (14.50) 
การส่งออก 2,040.1 1,580.6 2,342.1 2,693.1 3,778.2 4,256.3 
 (50.52) (-22.52) (48.18) (14.99) (40.29) (12.65) 
การนําเข้า 90.2 77.7 214.9 176.0 249.5 355.3 
 (85.03) (-13.86) (176.51) (-18.12) (41.80) (42.38) 
ดุลการค้า 1,949.9 1,502.9 2,127.2 2,517.1 3,528.7  3,901.0 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงอัตราการเติบโต  

 
3.2.1.5 การลงทุน 

ในปี 2555 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิมายังกัมพูชามีมูลค่า 1,557.1 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ที่มูลค่า 901.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึงร้อยละ 72.69 (ตารางที่ 3.8) 

 
ตารางที่ 3.8 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสทุธิมายังกัมพูชา ปี 2550 – 2555 

  2550 2551 2552 2553 2554 2555 

มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 867.3 815.2 539.1 782.6 901.7 1,557.1 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 79.49 -6.01 -33.87 45.16 15.21 72.69 
ท่ีมา: ธนาคารโลก 

 

 



บทท่ี 3 ข้อมูลการค้า การลงทุน การจ้างงาน กฎระเบียบ และเทคโนโลยีในประเทศเพือ่นบ้าน  33 
  

 

 

 3.2.1.6 เงินสกุลหลักและอัตราแลกเปลี่ยน 
 กัมพูชาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวภายใต้การจัดการ (managed float 

system) โดยธนาคารกลางกัมพูชา (National Bank of Cambodia: NBC) เป็นผู้กําหนดอัตราแลกเปลี่ยน
ทางการ (official exchange rate) ให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของราคาตลาดของวันก่อน โดยให้มี 
ส่วนต่างระหว่างอัตราตลาดและอัตราทางการไม่เกินร้อยละ 1  

 
 กัมพูชามีอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ เงินสกุลหลักของกัมพูชา คือ เงินเรียล (Riel) ใน
ปี 2555 อัตราแลกเปลี่ยนของกัมพูชาอยู่ที่ 4,033 เรียลต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากปี 
ก่อนหน้า ทั้งน้ี กัมพูชายังนิยมใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอย่างกว้างขวาง โดยกว่าร้อยละ 80 ของเงินฝาก
และสินเช่ือในระบบธนาคารของกัมพูชาอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  

 
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถดําเนินการได้อย่างอิสระผ่านระบบธนาคารและ

ตัวแทนแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ โดยหน่วยงานแลกเปลี่ยนเงินตราเหล่าน้ีจะต้อง
รายงานให้ธนาคารกลางทราบสําหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่ีมีมูลค่ามากกว่า 10,000 
ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศในกัมพูชายังมีขนาดค่อนข้างเล็กและมี
การดําเนินงานอย่างไม่เป็นทางการ จึงไม่มีการกําหนดเวลาซื้อขายที่แน่นอน โดยทั่วไปตลาดเงินตราต่าง
ประเทศไม่มีปัญหาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานแลกเปลี่ยนเงินตราขาดสภาพคล่อง ก็สามารถ
กู้ยืมเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินเรียลจากธนาคารกลางได้โดยมีหลักประกัน 
 

3.2.1.7 ระบบธนาคาร 
ภาคการเงินและการธนาคารของกัมพูชาอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายหลัก คือ  

กฎหมายการเงินและสถาบันการเงิน กฎหมายประกันภัย กฎหมายว่าด้วยธนาคารกลาง และกฎหมาย
ธนาคาร โดยมีหน่วยงานหลัก ได้แก่ ธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ 

 
(1) ธนาคารกลางกัมพูชา (National Bank of Cambodia: NBC) 
ธนาคารกลางกัมพูชามีหน้าที่หลัก คือ  การออกกฎระเบียบและควบคุมดูแลสถาบันการเงิน

ในกัมพูชา ควบคุมกิจกรรมทางการเงิน เครดิต อัตราแลกเปลี่ยน และการแลกเปลี่ยนอัญมณี ภายใต้
กฎหมายธนาคารฉบับปัจจุบัน22 ธนาคารกลางมีอํานาจในการกํากับและควบคุมธนาคารพาณิชย์ค่อนข้าง
สูง เช่น สามารถเรียกดูสถานภาพทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ตรวจสอบและแต่งต้ังผู้ตรวจสอบ
สถานภาพทางการเงิน การดําเนินงาน และแต่งต้ังคณะทํางานเข้ามาควบคุมดูแลหรือดําเนินกิจการแทน
คณะผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ใดๆ ก็ได้  

 
                                                            
22  Law on Organization and Conduct of NBC และ Law on Banking and Financial Institutions 
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ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 
ธนาคารพาณิชย์เป็นแหล่งเงินทุนที่สําคัญในกัมพูชา กฎหมายธนาคารของกัมพูชาได้จัด

ประเภทของสถาบันการเงินออกเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ สถาบันการเงินพิเศษ และสถาบัน
การเงินขนาดเล็ก ทั้งน้ี สถาบันการเงินทุกประเภทจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์และขออนุญาตดําเนินกิจการ
ทางการเงินกับธนาคารกลาง โดยในปี 2555 กัมพูชามีธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด 34 แห่ง ธนาคารเฉพาะด้าน 
8 แห่ง สถาบันการเงินรายย่อย (microfinance)23 37 แห่ง ในจํานวนน้ีเป็นสถาบันการเงินรายย่อยที่รับ
ฝากเงิน 7 แห่ง 
 

3.2.1.8 การถือครองที่ดิน 
กฎหมายที่ดินของกัมพูชา (Land Law 2001) ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติหรือบริษัท

ต่างชาติถือครองที่ดิน โดยสงวนไว้สําหรับชาวกัมพูชาเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่เดือนธันวาคม ปี 2554 
เป็นต้นมา กัมพูชาอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินระยะยาวได้สูงสุด 50 ปี หรือเช่าที่ดินระยะสั้นได้ 
โดยการเช่าที่ดินทั้งระยะยาวและระยะสั้นสามารถขอต่ออายุได้ แต่ต้องไม่เกิน 50 ปี นอกจากน้ี ยังอนุญาต
ให้นักลงทุนสามารถใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการจดจํานอง รวมทั้งสามารถโอนสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์
และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ปลูกสร้างบนที่ดินแปลงดังกล่าวได้ด้วย แต่ต้องไม่เกินกําหนดเวลาในสัญญาเช่า
ที่ดิน  
 

3.2.1.9  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในภาพรวม ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของกัมพูชายังไม่ได้มาตรฐานนัก ในส่วนของ

การคมนาคมขนส่งขั้นพ้ืนฐาน ค่าดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของกัมพูชาค่อนข้างตํ่าเพียง 2.56 อยู่
ในอันดับที่ 100 จากการจัดอันดับของ 154 ประเทศทั่วโลก และเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค พบว่า 
ค่าดัชนีของกัมพูชาสูงกว่าเพียงลาว (อันดับที่ 108) และเมียนมาร์ (อันดับที่ 128) เท่าน้ัน ซึ่งเป็นผลมาจาก
คุณภาพถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีถนนลาดยางคิดเป็นเพียงร้อยละ 6 ของถนนทั้งหมด (ตารางที่ 3.9) 
  

                                                            
23  สถาบันการเงินรายย่อย (Microfinance) คือสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมการให้สินเชื่อเป็นหลัก โดยอาจมีการให้บริการรับฝาก

เงินและประกันภัยด้วย โดยสินเชื่อส่วนใหญ่จะให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจขนาดย่อมด้วยต้นทุนที่ไม่สูงเกินไป ทําให้
ผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจในชนบทเข้าถึงแหล่งเงินทนุและบริการทางการเงินได้ 
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ตารางที่ 3.9 เครื่องชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของกัมพชูา 

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์d (1=ตํ่า, 5=สูง) 2.56a 
ถนนลาดยาง (กิโลเมตร) 39,618 (ร้อยละ 6 ของถนนท้ังหมด)c

การเข้าถึงไฟฟ้า (ร้อยละของประชากรท้ังหมด) 34.0b 
อัตราค่าไฟฟ้า ณ กรุงพนมเปญ (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์)  0.2a 
ปริมาณนํ้าภายในท่ีนํามาใช้ได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อคน) 8,430.51b 
อัตราค่าน้ํา ณ กรุงพนมเปญ (ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร) 0.37a 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูลธนาคารโลก, CIA World Factbook และ JETRO 
หมายเหตุ:  aข้อมูลปี 2555  

 bข้อมูลปี 2554 
 cข้อมูลปี 2552  

 dดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ โดยพิจารณาจากมิติด้านต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพของกระบวนการทางศุลกากร 
คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค้าและการขนส่ง การจัดการการขนส่งสินค้าทางเรือ  ความสามารถและ
คุณภาพของบริการด้านโลจิสติกส์ ความสามารถในการระบุและติดตามสินค้าท่ีส่งมอบ และความตรงต่อเวลาใน
การขนส่งสินค้าทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด ท้ังนี้ การคํานวณค่าดัชนีดังกล่าว เป็นค่าเฉลี่ย
ของผลจากการสํารวจผู้ประกอบการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 
โดย 5 คือ ค่าท่ีมากท่ีสุดและแสดงว่ามีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ัว
โลก ท้ังนี้ ในปี 2555 เป็นการเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกจํานวน 154 ประเทศ 

 
กัมพูชามีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าเพียงร้อยละ 34 ของประชากรทั้งหมด ทั้งน้ี จากการศึกษาและ

สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง คณะผู้วิจัยพบว่าในปัจจุบัน การเข้าถึงไฟฟ้าไม่ใช่อุปสรรคด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สําคัญของจังหวัดในกัมพูชาที่อยู่ติดกับชายแดนไทยและเวียดนาม เน่ืองจากมีการซื้อไฟฟ้าจากไทยและ
เวียดนาม อย่างไรก็ตาม อัตราค่าไฟฟ้าของกัมพูชายังคงมีราคาสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค โดย
เป็นรองเพียงแค่สิงคโปร์เท่าน้ัน เน่ืองจากกัมพูชาต้องพ่ึงพาการนําเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง เวียดนาม และไทย (ตารางที่ 3.10)  ส่วนทรัพยากรนํ้าของกัมพูชาน้ันนับว่าอุดม
สมบูรณ์พอสมควร และอัตราค่านํ้าไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค  
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ตารางที่ 3.10 สถานการณ์ไฟฟ้าในกัมพชูา ปี 2554 – 2555 

 2554 2555 อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตในประเทศ (ล้านกิโลวัตต์) 1,018.54 1,423.10 39.72 
การนําเข้าไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์) 1,829.79 2,104.32 15.00 
   จากไทย (ล้านกิโลวัตต์) 430.79 535.08 24.21 
   จากเวียดนาม (ล้านกิโลวัตต์) 1,392.40 1,560.23 12.05 
   จากลาว (ล้านกิโลวัตต์) 6.60 9.01 36.54 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้ได้ท้ังหมด (ล้านกิโลวัตต์) 2,848.33 3,527.42 23.84 

จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)  810,984 992,597 22.39 

ปริมาณไฟฟ้าท่ีขายท้ังหมด (ล้านกิโลวัตต์) 2,572.74 3,265.81 26.94 

ที่มา: http://www.eac.gov.kh/pdf/report/report%202012%20%28en%29.pdf 
 
3.2.2 การจัดต้ังธุรกิจ 

 

3.2.2.1  รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของต่างชาติ24 
กฎหมายการประกอบธุรกิจ (Law on Commercial Enterprise) ของกัมพูชากําหนดให้

นักลงทุนต่างชาติสามารถเลือกลงทุนในกัมพูชาได้ 3 รูปแบบ คือ บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วน และกิจการของ
ต่างชาติ  

(1) บริษัทจํากัด 
บริษัทจํากัดจัดต้ังได้ทั้งในรูปแบบบริษัทเอกชนจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด  

o บริษัทเอกชนจํากัด มีผู้ถือหุ้นต้ังแต่ 2 ถึง 30 คน หากจัดต้ังโดยบุคคลเพียงคน
เดียว จะเรียกว่า “Single Member Limited Company” ทั้งน้ี บริษัท
ประเภทน้ีจะมีข้อจํากัดในการโอนหุ้นแต่ละประเภท 

o บริษัทมหาชนจํากัด สามารถออกหลักทรัพย์ให้สาธารณชนได้ 
 
การจัดต้ังบริษัทจํากัดสามารถทําได้โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้ังแต่ 1 คนขึ้น

ไป โดยการย่ืนเอกสาร Article of Incorporation ต่อกระทรวงพาณิชย์ หลังจากน้ันจึงจะได้รับ 
Certificate of Incorporation หรือหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท โดยบริษัทจะมีสัญชาติกัมพูชา หากมี
การจดทะเบียนและดําเนินกิจการในกัมพูชา และมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวกัมพูชามากกว่าร้อยละ 51 
  

                                                            
24  คู่มือการค้าและการลงทุน ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (2554) 
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ด้านการออกหุ้น บริษัทต้องออกหุ้นอย่างตํ่าเป็นจํานวน 1,000 หุ้น โดยมี par value 
ไม่น้อยกว่า 4,000 เรียลต่อหุ้น (ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งหุ้นเหล่าน้ีต้องเป็นประเภทเดียวกันทั้งหมด 
รวมทั้งผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน นอกจากที่มีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ี ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น
จะถูกจํากัดโดยมูลค่าการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 

กฎหมายกัมพูชาระบุให้บริษัทเอกชนจํากัดต้องมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คนขึ้น
ไป ส่วนบริษัทมหาชนจํากัดต้องมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป โดยผู้ถือหุ้นอาจเลือกกรรมการ
บริษัทจากการลงมติ จากน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงจะเลือกประธานโดยใช้วิธีออกเสียงข้างมาก กรรมการ
บริษัทอาจอยู่ในตําแหน่งครั้งละ 2 ปี และสามารถได้รับเลือกใหม่ได้ 

(2)  ห้างหุ้นส่วน 
กฎหมายกัมพูชาระบุให้ห้างหุ้นส่วน คือ การทําสัญญาระหว่างบุคคล 2 คนขึ้นไป ซึ่ง

อาจเป็นสัญญาปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ ห้างหุ้นส่วนอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจํากัด 

o ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นบุคคลตามกฎหมายหลังจากจดทะเบียน โดยมีสิทธิใน
การเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ มีสิทธิในการดําเนินธุรกิจ 
มีสิทธิในการทําสัญญา และสามารถย่ืนฟ้องและถูกฟ้องได้ ห้างหุ้นส่วนจะ
แบ่งปันผลกําไรและขาดทุน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อหน้ีตาม
กฎหมาย 

o ห้างหุ้นส่วนจํากัด คือ สัญญาระหว่างหุ้นส่วนสามัญซึ่งได้รับอํานาจให้บริหาร
ห้างหุ้นส่วนโดยลําพัง 1 คนขึ้นไป และหุ้นส่วนจํากัดซึ่งเป็นผู้ลงทุน 1 คนขึ้น
ไป โดยหุ้นส่วนจํากัดแต่ละคนจะมีกําไรและความรับผิดชอบตามมูลค่า
ทรัพย์สินที่ลงทุน ส่วนหุ้นส่วนสามัญจะร่วมกันรับผิดชอบต่อหน้ีของห้าง
หุ้นส่วนต่อบุคคลที่สาม 

(3)  กิจการของต่างชาติ 
กิจการของต่างชาติ คือ นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นภายใต้กฎหมายของต่างชาติ แต่มีที่ต้ัง

และดําเนินกิจการในกัมพูชา ซึ่งสามารถดําเนินกิจการได้หลายรูปแบบ ดังน้ี 
o สํานักงานตัวแทน สามารถดําเนินการติดต่อลูกค้าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

แนะนําองค์กร สํารวจข้อมูลเชิงพาณิชย์ ทําวิจัยตลาด จัดแสดงตัวอย่างและ
โฆษณาสินค้าในสํานักงานหรือในงานแสดงสินค้า ซื้อและเก็บสินค้าเพ่ือใช้ใน
งานแสดงสินค้า เช่าสํานักงานและจ้างพนักงานท้องถิ่น ตลอดจนทําสัญญากับ
ลูกค้าท้องถิ่นในนามองค์กรหลักได้ อย่างไรก็ตาม สํานักงานตัวแทนไม่สามารถ
ซื้อขายสินค้า ให้บริการ รวมทั้งดําเนินการผลิตหรือแปรรูปสินค้าในกัมพูชาได้  

o สาขาของบริษัทต่างชาติ สามารถดําเนินกิจการได้เช่นเดียวกับสํานักงาน
ตัวแทน นอกจากน้ี ยังสามารถซื้อขายสินค้า ให้บริการ ดําเนินการผลิตและ
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แปรรูปสินค้าได้เช่นเดียวกับวิสาหกิจท้องถิ่น เว้นแต่กิจกรรมที่ถูกห้ามสําหรับ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างชาติ ทั้งน้ี สินทรัพย์และหน้ีสินถือเป็นความ
รับผิดชอบขององค์กรหลัก  

o บริษัทลูก (subsidiary) คือ บริษัทที่จดทะเบียนโดยบริษัทต่างชาติในกัมพูชา 
และถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 51 โดยบริษัทต่างชาติ ทั้งน้ี บริษัทลูกนับความ
เป็นบุคคลแยกจากองค์กรหลัก โดยสามารถอยู่ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทจํากัดก็ได้ และอาจดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกับวิสาหกิจท้องถิ่น เว้นแต่
กิจกรรมที่ถูกห้ามสําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างชาติ 

 
3.2.2.2 กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของต่างชาติ 

สําหรับกิจการที่เป็นเงินลงทุนของชาวต่างชาติทั้งหมด นักลงทุนสามารถขอจดทะเบียน
จัดต้ังบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ โดยมีขั้นตอนขอจัดต้ังบริษัทดังน้ี 

1) ผู้ลงทุนต้องย่ืนขออนุมัติการอนุญาตจัดต้ังกิจการและการครอบครองสถาน
ประกอบการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ต้องการต้ังกิจการ 

2) ผู้ลงทุนต้องย่ืนวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ โดย
เอกสารที่ย่ืนต้องเป็นภาษาเขมร  

3) ผู้ลงทุนจะได้รับเลขประจําตัวผู้เสียภาษีและถือว่ามีความพร้อมจะประกอบ
ธุรกิจได้ 

4) ผู้ลงทุนต้องย่ืนจดทะเบียนการจ้างงานกับกระทรวงการสังคม แรงงาน การ
ฝึกอบรม และฟ้ืนฟูเยาวชน 

 
3.2.2.3 ข้อจํากัดในการลงทุนของต่างชาติ 

การลงทุนบางประเภทถูกสงวนสิทธิในการลงทุนเน่ืองจากเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ 
ความสงบเรียบร้อยของสังคม และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยข้อห้ามน้ีมีผลบังคับใช้กับนัก
ลงทุนทั้งจากต่างชาติและในประเทศ (กัมพูชาไม่มีข้อห้ามสําหรับนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะ) ธุรกิจที่ห้าม
ลงทุนและมีเง่ือนไขในการลงทุนภายใต้ “The Sub-Decree No.111 on the Implementation of the 
Law on the Amendment to the Law on Investment” มีดังน้ี  

(1) การผลิตและแปรรูปสารที่ให้ผลทางจิตเวชและสารเสพติด 
(2) การผลิตสารเคมีซึ่งเป็นอันตราย ยาฆ่าแมลง และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ต้องใช้สารเคมี

ต้องห้ามภายใต้กฎระเบียบระหว่างประเทศหรือกฎระเบียบขององค์การอนามัยโลก  
(3) การผลิตและแปรรูปพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้ของเสียซึ่งนําเข้าจากต่างชาติ 
(4) อุตสาหกรรมที่เ ก่ียวกับการทําลายป่าไม้ที่ ต้องห้ามตามกฎหมายป่าไม้ ได้แก่ 

อุตสาหกรรมการผลิตไม้เลื่อย ไม้อัด และผลิตภัณฑ์จากไม้ในท้องถิ่น  
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นอกจากน้ี ยังมีอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนโดยมีเง่ือนไข ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.11 

 

ตารางที่ 3.11 อุตสาหกรรมท่ีให้นักลงทนุต่างชาติลงทนุโดยมีเงื่อนไข 

ประเภทกิจการ ข้อจํากัด/เง่ือนไข 

การผลิตบุหร่ี/ยาสูบ เพ่ือส่งออกเท่านั้น 
การผลิตแอลกอฮอล์ ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
การผลิตอิฐท่ีทําจากดินเหนียว กระเบื้อง โรงสีข้าว ต้องมีการร่วมทุนกับชาวกัมพูชา 
การผลิตงานแกะสลักท่ีทําจากไม้และหิน ต้องมีการร่วมทุนกับชาวกัมพูชา 
การทอผ้าไหม 
การทําเหมืองอัญมณี 

ต้องมีการร่วมทุนกับชาวกัมพูชา 
ต้องมีการร่วมทุนกับชาวกัมพูชา 

ท่ีมา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 2556. 

 

3.2.2.4 สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 
(1)  สิทธิประโยชน์สําหรับโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา

แห่งชาติกัมพูชา (Qualified Investment Project: QIP)25 
โครงการลงทุนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติกัมพูชา (The 

Council for the Development of Cambodia: CDC) จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนขึ้นอยู่กับ
รูปแบบของโครงการลงทุนน้ันๆ ไม่ว่าจะต้ังอยู่ในเขตส่งเสริมพิเศษ (Special Promotion Zone: SPZ) 
หรือเขตส่งเสริมการส่งออก (Export Promotion Zone: EPZ) หรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างรูปแบบของโครงการ
ลงทุนที่ได้รับและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังแสดงในตารางที่ 3.12 

 

ตารางที่ 3.12 ตัวอย่างโครงการลงทนุที่ได้รับและไม่ได้รบัสิทธิประโยชน ์

โครงการลงทุนท่ีไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โครงการลงทุนท่ีได้รับสิทธิประโยชน์/เง่ือนไขด้านเงินลงทุน 

o กิจกรรมทางพาณิชย์ทุกชนิด การนําเข้า ส่งออก ค้า
ปลีก ค้าส่ง และร้านค้าปลอดภาษี 
 

o บริการขนส่ง ท้ังทางน้ํา ทางถนน ทางอากาศ ยกเว้น
การลงทุนเกี่ยวกับรถไฟ 

o ธุรกิจและบริการด้านเงินตราและการเงิน เช่น ธนาคาร
พาณิยช์ สถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัย 

o การพัฒนาท่ีดิน และการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
โกดังเก็บสินค้า 

o อุตสาหกรรมสนับสนุน ท่ีการผลิตท้ังหมดเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมส่งออก ต้องมีเงินลงทุน 0.1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐข้ึนไป 

o การผลิตเคร่ืองหนังและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องมีเงิน
ลงทุน 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐข้ึนไป 

o การผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ต้องมีเงินลงทุน 0.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐข้ึนไป 

o การผลิตรองเท้าและหมวก ต้องมีเงินลงทุน 0.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐข้ึนไป 

ท่ีมา: Council for the Development of Cambodia (CDC)  
                                                            
25  ภายใต้ Amended Law on Investment 
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สิทธิประโยชน์ที่ QIP ได้รับมีดังต่อไปน้ี 

 สามารถเลือกที่จะได้รับการยกเว้นภาษีกําไร หรือใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาพิเศษ 
โครงการต้องได้รับ Certificate of Obligation Satisfaction หรือ Certificate of 

Compliance ซึ่งจะได้รับเป็นรายปี จึงจะมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีกําไร โดยระยะเวลาการยกเว้นภาษี
ประกอบด้วย “Trigger Period” + 3 ปี + “Priority Period” ซึ่งทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 ปี  

ทั้งน้ี Trigger Period มีระยะเวลาสูงสุด 3 ปี เริ่มต้ังแต่วันที่ได้รับใบรับรองการจด
ทะเบียนขั้นสุดท้าย (Final Registration Certificate: FRC) และสิ้นสุดในวันสุดท้ายของปีภาษีทันทีที่ QIP 
มีกําไรครั้งแรก หรือในวันสุดท้ายของปีภาษีที่ 3 หลังจากที่ QIP  มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการครั้ง
แรก 

ส่วน Priority Period มีระยะเวลาสูงสุด 3 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการและจํานวน
เงินลงทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีของอุตสาหกรรมเบา มี Priority Period ดังน้ี 

o โครงการที่มีเงินลงทุนตํ่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ: ไม่มี Priority Period 
o โครงการที่มีเงินลงทุนต้ังแต่ 5-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ: มี Priority Period 1 ปี 
o โครงการที่มีเงินลงทุนมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ: มี Priority Period 2 ปี 

สําหรับการคิดค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษ QIP สามารถเลือกลดหย่อนค่าเสื่อมราคาสําหรับ
สินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตหรือแปรรูปในอัตราร้อยละ 40  

 ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีนําเข้าสําหรับอุปกรณ์การผลิต วัสดุก่อสร้าง และอ่ืนๆ ตามประเภท
ของ QIP ดังแสดงในตารางที่ 3.13 

 ได้รับการยกเว้นภาษีส่งออก 
 

ตารางที่ 3.13 สินคา้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าตามประเภทโครงการ QIP 

ประเภท QIP สินค้ายกเว้นภาษีนําเข้า 

QIP ท่ีผลิตเพ่ือขายในกัมพูชา อุปกรณ์การผลิต วัสดุก่อสร้าง และวัตถุดิบท่ีใช้ผลิต 
QIP ท่ีผลิตเพ่ือส่งออก (ยกเว้นโครงการท่ี
เลือกใช้กลไกคลังสินค้าทัณฑ์บน) 

อุปกรณ์การผลิต วัสดุก่อสร้าง วัตถุดิบท่ีใช้ผลิต สินค้าข้ันกลาง และอุปกรณ์
ตกแต่ง 

QIP ท่ีเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน อุปกรณ์การผลิต วัสดุก่อสร้าง วัตถุดิบท่ีใช้ผลิต สินค้าข้ันกลาง และอุปกรณ์
ตกแต่งท่ีใช้ในการผลิต ในกรณีท่ี QIP เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีไม่ได้ขายสินค้า
ท้ังหมดให้แก่อุตสาหกรรมส่งออก หรือสนับสนุนอุตสาหกรรมส่งออกโดยตรง QIP 
จะต้องชําระภาษีสําหรับวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตตามจํานวนสินค้าท่ีไม่ได้ผลิตเพ่ือ
สนับสนุนอุตสาหกรรมส่งออก 

ท่ีมา: Council for the Development of Cambodia (CDC) 
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(2) สิทธิประโยชน์สําหรับโครงการลงทุนภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (Special 
Economic Zone: SEZ) 

ภายใต้กฎหมายการลงทุนของกัมพูชาฉบับแก้ไข (Law on Amendment to the Law 
on Investment of 2003) QIP ที่ต้ังอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุน
เช่นเดียวกับ QIP อ่ืนๆ กล่าวคือ ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร นอกจากน้ี ยังได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
ได้แก่ 

 ได้รับการยกเว้นมูลค่าเพ่ิม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
o สําหรับวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์การผลิต และวัตถุดิบ ที่จะนําเข้าภายใต้ QIP ที่

ผลิตเพ่ือส่งออก 
o สําหรับวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์การผลิต ที่จะนําเข้าภายใต้ QIP ที่ผลิตเพ่ือ

ขายในกัมพูชา 
o สินค้าที่ผลิตโดย QIP ใน SEZ ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบสําหรับ QIP อ่ืนใน SEZ 

เดียวกัน 
ทั้งน้ี นักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับสิทธิในการชําระภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ที่อัตรา

ร้อยละ 0 ต้องเก็บบันทึกข้อมูลการยกเว้นภาษีทุกคร้ังที่มีการนําเข้าสินค้า และหากมีการนําเข้าสินค้าที่ผลิต
เสร็จสิ้นแล้วไปยังตลาดท้องถิ่น นักลงทุนสามารถขอคืน VAT ตามท่ีได้เก็บบันทึกไว้ 

 ได้รับการอํานวยความสะดวกด้านพิธีการทางศุลกากร26 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
o SEZ ที่ต้ังอยู่ภายในรัศมี 20 กม. จากด่านชายแดน: สําหรับการนําเข้า ผู้นํา

เข้าไม่จําเป็นต้องย่ืนเอกสารสําแดงสินค้า (customs declaration) ที่
สํานักงานศุลกากร และไม่ต้องมีการปิดผนึกสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ โดยจะมีการ
ตรวจเอกสารสรุปการสําแดงสินค้า (Customs Summarized Declaration) 
พร้อมกับตรวจยืนยันพนักงานที่เก่ียวข้องและการขนส่งสินค้าที่ทางเข้า SEZ 
สําหรับการส่งออก จะมีการดําเนินพิธีการทางศุลกากรภายใน SEZ หากไม่พบ
สิ่งผิดปกติ ผู้ส่งออกจะได้รับเอกสารยืนยันจากเจ้าหน้าที่ จากน้ันสามารถ
ขนส่งสินค้าไปยังด่านชายแดน ซึ่งจะมีการตรวจสอบเอกสารยืนยันอีกคร้ังหน่ึง 

o SEZ ที่ต้ังอยู่นอกรัศมี 20 กม. จากด่านชายแดน: สําหรับการนําเข้า ต้องมีการ
ปิดผนึกสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ ส่วนสําหรับการส่งออก จะมีการดําเนินพิธีการ
ทางศุลกากรใน SEZ และต้องมีการปิดผนึกสินค้าก่อนการขนส่งไปยังชายแดน 

  

                                                            
26  Prakas No.734 MEF on the Special Customs Procedures ณ วันที่ 11 กันยายน 2008  
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3.2.2.5 การรับรองและคุ้มครองการลงทุน 
รัฐบาลกัมพูชาได้ออกกฎหมายการลงทุน พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546) เพ่ือ 

จูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนและสร้างงานอันจะก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนและเร่งรัดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกฎหมายการลงทุนดังกล่าวให้ความคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติ ในประเด็น
ดังต่อไปน้ี  

(1) นักลงทุนต่างชาติจะได้รับการปฏิบัติ รวมทั้งคุ้มครองทรัพย์สินในทุกๆ ด้านเท่าเทียม
กับบุคคลในชาติ ยกเว้นการถือครองที่ดิน 

(2) รัฐบาลจะไม่ดําเนินนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อกรรมสิทธ์ิของเอกชนในด้านลบ 
(3) รัฐบาลจะไม่ใช้นโยบายกําหนดราคาสินค้าหรือบริการกับโครงการลงทุนที่ได้รับการ

ส่งเสริม  
(4) รัฐบาลอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ รวมท้ังสามารถส่งรายได้จาก

การลงทุนออกนอกประเทศได้  
 

3.2.3 ภาษี 

 

3.2.3.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
กฎหมายภาษีปี 2546 (Law on Taxation 2003) ระบุว่า กัมพูชาจําแนกผู้เสียภาษีนิติ

บุคคลไว้เป็น 2 ประเภท คือ นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศกัมพูชา (resident) โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่
ดําเนินการในกัมพูชา และนิติบุคคลที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในกัมพูชา (non-resident) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีรายได้
จากกัมพูชา แต่ไม่ได้ดําเนินกิจการในกัมพูชา 

(1) รายได้ที่ต้องเสียภาษี 
รายได้พึงประเมินที่ต้องนํามาคํานวณในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ รายได้

ทั้งหมดจากการประกอบกิจการและธุรกิจ รวมไปถึงรายได้จากการขายทรัพย์สินและรายได้อ่ืนๆ เช่น  
ค่าเช่า ดอกเบ้ีย และรายได้จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น  

(2) ภาษีกําไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน  
กําไรที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินนับเป็นรายได้ประเภทหน่ึงที่ต้องนํามาคิดภาษีด้วย 

โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 4 ของมูลค่าซื้อขาย 
(3) เงินปันผล  

กฎหมายกัมพูชากําหนดให้เงินปันผลที่ได้จากนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในกัมพูชาไม่ต้อง
เสียภาษี ในทางตรงข้าม เงินปันผลที่ได้รับจากนิติบุคคลซึ่งไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในกัมพูชาจะต้องนํามาคิดรวมใน
รายได้ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้  
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(4) การลดหย่อนภาษี 
ค่าใช้จ่ายโดยตรงต่างๆท่ีทําให้เกิดรายได้รวมทั้งค่าเสื่อมราคา สามารถนํามาเป็นค่า

ลดหย่อนภาษีได้ภายใต้ข้อจํากัดตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งน้ี เงินบริจาคเพ่ือการกุศลสามารถนํามาหัก
ลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้ที่จะนํามาเป็นฐานในการคํานวณภาษี 

(5) การขาดทุน  
หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปีน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหัก

ออกจากรายได้ในปีถัดไปได้แต่ไม่เกิน 5 ปี 

(6) การหักค่าเสื่อมราคา  
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่ ใ ช้ ในการประกอบธุรกิจ  เ ช่น  อาคาร 

คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุก รถยนต์ และเฟอร์นิเจอร์ในสํานักงาน 
นับเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจ จึงนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามอัตราที่กําหนด  ในขณะที่ค่าเสื่อม
ราคาจากที่ดินไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ 

(7) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
กฎหมายภาษีของกัมพูชาคิดภาษีเงินได้ตามประเภทของกิจการ ดังน้ี (ตารางที่ 3.14) 

 
ตารางที่ 3.14 อัตราภาษีเงนิได้นิติบคุคลของกัมพูชา 

ประเภทของกิจการ อัตราภาษี (ร้อยละ) 

ธุรกิจน้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ 30 
ธุรกิจท่ัวไป 20 
ธุรกิจท่ีเป็น Qualified Investment Project (QIP) ซ่ึงได้รับการส่งเสริมจาก 

Council for Development of Cambodia (CDC) 
9 

ธุรกิจประกันภัย (คิดจากยอดเบี้ยประกัน) 5 
ธุรกิจ QIP ท่ีได้รับสิทธิยกเว้นภาษี (Tax Holiday) จาก CDC 0 

ท่ีมา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 2556. 

 

3.2.3.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
กฎหมายกัมพูชากําหนดให้ผู้ที่มีถิ่นพํานักในกัมพูชา คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในกัมพูชา

มากกว่า 182 วัน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในกัมพูชาต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จากรายได้ทั้งที่เกิดในประเทศกัมพูชาและรายได้ที่เกิดจากต่างประเทศ ขณะที่ผู้ที่ไม่มีถิ่นพํานักในกัมพูชา
จะจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้ที่เกิดในประเทศกัมพูชาเท่าน้ัน โดยนายจ้างต้องหักภาษีจาก
เงินเดือนค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ 
   



44 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์: โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

(1) รายได้ที่เป็นค่าจ้างที่ต้องเสียภาษี 
รายได้ที่เป็นค่าจ้างที่ต้องเสียภาษี คือ รายได้ที่เกิดจากการจ้างงาน ซึ่งครอบคลุม

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่าล่วงเวลา และค่าชดเชยอ่ืนๆ ส่วนภาษีจากเงินสวัสดิการที่ได้รับจากนายจ้าง เช่น 
ค่าเช่าบ้าน และค่ารถยนต์ จะเก็บจากนายจ้างในอัตราร้อยละ 20  

(2) อัตราภาษี 
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นพํานักในกัมพูชา คือ ร้อยละ 20 

และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับผู้ที่มีถิ่นพํานักในกัมพูชา คือ อัตราก้าวหน้า ดังแสดงในตารางที่ 
3.15 
 

ตารางที่ 3.15 อัตราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาท่ีมีถ่ินที่อยู่ในกัมพูชา 

รายได้ท่ีต้องเสียภาษีต่อเดือน (เรียล) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

500,000  0 
500,001 – 1,250,000 5 
1,250,001 – 8,500,000 10 
8,500,001 – 12,500,000 15 
มากกว่า 12,500,000 20 

ท่ีมา: Council for the Development of Cambodia (CDC) 
 

(3) การย่ืนภาษี 
นายจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ออกจากเงินเดือนก่อนที่จะจ่ายให้ลูกจ้างและต้องชําระ

ภาษีส่วนน้ันให้กับทางการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดมา ปัจจุบัน กฎหมายภาษีของกัมพูชาไม่ได้
กําหนดให้บุคคลต้องย่ืนเอกสารเงินรายได้ประจําปีให้แก่ทางการ ดังนั้น การหักภาษีเงินได้รายเดือนจึงเป็น
ภาษีประเภทเดียวที่บุคคลธรรมดาต้องจ่าย  
 

3.2.3.3 ภาษีทางอ้อม 
(1) ภาษีการค้า  

กัมพูชาจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากสินค้าและบริการเกือบทุกประเภทในอัตราร้อยละ 
10 หรือร้อยละ 0 ทั้งน้ี สินค้าและบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้แก่ บริการไปรษณีย์สาธารณะ 
บริการด้านสุขภาพและโรงพยาบาล บริการขนส่งสาธารณะที่ดําเนินการโดยภาครัฐ บริการประกันภัย 
บริการทางการเงิน การนําเข้าส่วนบุคคล และกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่ไม่แสวงหาผลกําไร 
นอกจากน้ี กัมพูชายังเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากสินค้านําเข้าทุกชนิดที่อัตราร้อยละ 10 

(2) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกัมพูชาสําหรับผู้มีถิ่นพํานักในกัมพูชา ดังแสดงในตารางที่ 3.16 
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ตารางที่ 3.16 ประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่ายของของผูมี้ถ่ินที่อยู่ในกัมพูชา 

ประเภทของรายจ่าย อัตราภาษี (ร้อยละ)

รายจ่ายสําหรับการบริการส่วนบุคคล 15 
รายจ่ายสําหรับค่าธรรมเนียมสินทรัพย์ท่ีจับต้องไม่ได้ แร่ธาตุ น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ 15 
ค่าดอกเบี้ยท่ีจ่ายให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล ยกเว้นดอกเบี้ยท่ีจ่ายให้ธนาคาร 15 
รายรับท่ีเป็นค่าเช่าของท้ังสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 10 
ค่าดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากประจําท่ีธนาคารในประเทศจ่ายให้ผู้มีถ่ินพํานักในประเทศ 6 
ค่าดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากออมทรัพย์ท่ีธนาคารในประเทศจ่ายให้ผู้มีถ่ินพํานักในประเทศ 4 
การจ่ายเงินค่าซ้ือสินค้าและบริการภายในประเทศ 2 

ท่ีมา: General Department of Taxation of Ministry of Economy and Finance, Cambodia. 
 

สําหรับผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในกัมพูชา ต้องชําระภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังน้ี (ตารางที่ 3.17) 
 

ตารางที่ 3.17 ประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่ายของผู้ไม่ได้มีถ่ินพํานักในกัมพูชา 

ประเภทของรายจ่าย อัตราภาษี (ร้อยละ) 

ดอกเบี้ย 14 
ค่ารอยัลต้ีค่าเช่า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สิน 14 
เงินชดเชยสําหรับการบริหารจัดการหรือการบริการด้านเทคนิค 14 
เงินปันผล 14 

ท่ีมา: General Department of Taxation of Ministry of Economy and Finance, Cambodia. 
 

(3) อากรแสตมป์ 
กระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของกัมพูชา (Ministry of Economy and Finance: 

MoEF) ได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บอากรแสตมป์ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 255627 ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.18 

 
ตารางที่ 3.18 การจัดเก็บอากรแสตมป์ของกัมพูชาโดยสรุป 

รายการ อัตรา (ร้อยละ) มูลค่าฐานภาษี 

อสังหาริมทรัพย์ 4 มูลค่าตลาด ตามที่กําหนดโดย MoEF
การขนส่งหรือยานพาหนะ 4 มูลค่าตลาด ตามที่กําหนดโดย MoEF
การโอนหุ้น 0.1 มูลค่าตลาด 
เอกสารทางกฎหมาย (เช่น เอกสารจัดต้ังบริษัท 
และเอกสารการควบรวมกิจการ เป็นต้น) 

ค่าธรรมเนียมคงท่ี 1,000,000 เรียล 

ท่ีมา: KPMG Technical Update September 2013 
หมายเหตุ: MoEF คือ Ministry of Economy and Finance (กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง) 
                                                            
27  Prakas No.735MoEF.PK.GDT ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556 
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(4) ภาษีอสังหาริมทรัพย์  
กัมพูชากําหนดให้มีการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์นับต้ังแต่ปี 2553 ภายใต้กฎหมาย

ว่าด้วยการจัดการทางการเงิน (Law on Financial Management: LFM) โดยจัดเก็บภาษีสําหรับที่ดิน 
บ้าน อาคาร และสิ่ งปลูกสร้างบนที่ ดิน เป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่าประเมินของ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 100,000,000 เรียล ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินซึ่งจัดต้ังโดยกระทรวง
เศรษฐกิจและการเงินจะเป็นผู้ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์น้ันๆ กําหนดชําระภาษีอสังหาริมทรัพย์ คือ 
วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 

 
(5) ภาษีศุลกากร  

กัมพูชาจัดเก็บภาษีศุลกากรสําหรับสินค้าที่เข้ามาในประเทศในอัตราที่แตกต่างกัน 4 
อัตรา คือ  

 ร้อยละ 0 สําหรับวัตถุดิบและสินค้าจําเป็น  

 ร้อยละ 7 สําหรับสินค้าขั้นกลาง  

 ร้อยละ 15 สําหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และ 

 ร้อยละ 35 สําหรับสินค้าฟุ่มเฟือย  
ทั้งน้ี สินค้าที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีนําเข้า เช่น สินค้าที่ผลิตตามโครงการส่งเสริมการ

ลงทุนที่ได้รับอนุมัติจาก CDC ทรัพย์สินที่ขนย้ายตามปกติของบุคคลทั่วไป และสินค้าที่ได้รับการยกเว้นตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น  

 
นอกจากน้ี กัมพูชาไม่มีการจัดเก็บภาษีส่งออกสําหรับสินค้าทั่วไป ยกเว้นสินค้าบางประเภท เช่น 

อัญมณี ซึ่งจัดเก็บในหลายอัตราทั้งร้อยละ 0, 10 และ 50 

 

3.2.3.4 ภาษีระหว่างประเทศ (อนุสัญญาภาษีซ้อน) 
กัมพูชาไม่มีการทําอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศใด 

 
3.2.4 การจ้างงาน 

 

การจ้างงานในกัมพูชาอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานปี 2540 บังคับใช้โดยกระทรวงการสังคม 
แรงงาน การฝึกอบรมและฟ้ืนฟูเยาวชน 

 
3.2.4.1  การจ้างงานของบริษัทต่างชาติ 

นักลงทุนต่างชาติไม่ถูกจํากัดสิทธิในการจ้างงานในประเทศกัมพูชา 
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3.2.4.2 สัญญาจ้างงาน 
การจ้างแรงงานท่ีเป็นชาวกัมพูชาอาจทําเป็นสัญญาว่าจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือ

สัญญาปากเปล่าก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจ้างแรงงานท่ีเป็นชาวต่างชาติจะต้องมีสัญญาการจ้างงานที่ชัดเจน 
สัญญาการจ้างงานที่มีกําหนดเวลาเกิน 2 ปีให้ถือว่าเป็นสัญญาจ้างถาวร และหากเป็นการจ้างงานที่ไม่จํากัด
ระยะเวลาจะต้องจัดทําเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง โดยมีระยะเวลาใน
การทดลองงานไม่ควรเกิน 1 เดือนสําหรับแรงงานท่ีไม่มีทักษะ ไม่เกิน 2 เดือนสําหรับแรงงานที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะ และไม่เกิน 3 เดือนสําหรับแรงงานทั่วไป 

 
3.2.4.3 การเลิกจ้าง 

นายจ้างมีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญาจ้างตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ซึ่งลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกการ
จ้างโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรมีสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายต่างๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด ยกเว้นกรณีที่ลูกจ้างถูกไล่ออกเน่ืองจากกระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดและระเบียบภายในของบริษัท 

 

3.2.4.4 ช่ัวโมงทํางาน 
ช่ัวโมงในการทํางานสูงสุดต้องไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน หรือ 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ทั้งน้ี หาก

มีการทํางานล่วงเวลา ต้องจ่ายค่าทํางานล่วงเวลาในอัตราที่สูงกว่าค่าจ้างปกติ ในอัตรา 1.5 เท่าแต่ถ้า
ลูกจ้างจะต้องทํางานล่วงเวลาในระหว่าง 22.00 – 05.00 น. หรือต้องทํางานล่วงเวลาในวันหยุดนายจ้าง
ต้องจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาดังกล่าวในอัตรา 2 เท่าของค่าจ้างปกติต่อช่ัวโมง 

 
3.2.4.5 อัตราค่าจ้าง 

กัมพูชาไม่มีการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ยกเว้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ทั้งน้ี ค่าจ้างในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ต้องสอดคล้องกับค่า
ครองชีพและเป็นไปเพ่ือเหตุผลทางมนุษยธรรม โดยท่ัวไปอัตราค่าจ้างในกัมพูชาจําแนกตามประเภทของ
แรงงาน ดังแสดงในตารางที่ 3.19 
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ตารางที่ 3.19 อัตราค่าจ้างต่อเดือนในกัมพูชา 

ประเภทของแรงงาน อัตราค่าจ้างต่อเดือน (ดอลลาร์สหรัฐ) 

แรงงานหนัก เช่น กรรมกร  50-60 
ลูกจ้างท่ัวไป เช่น คนขับรถ พนักงานขาย 100-150 
เจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงาน 150-300 
เจ้าหน้าท่ีบริหารระดับต้น 800-1,000 หรือมากกว่า 
ท่ีมา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น

ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 2556. 

นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการท่ีมีลูกจ้าง 8 คนขึ้นไป ต้องจ่ายเงินสมทบในการประกันความ
เสี่ยงจากอาชีพ (Occupational Risk Insurance) ในอัตราร้อยละ 0.8 ของเงินเดือนลูกจ้าง 

 
3.2.4.6 การลาประจําปี 

กฎหมายกําหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดประจําปีโดยได้รับค่าจ้างได้ปีละไม่น้อยกว่า 15 
วัน ไม่รวมวันหยุดราชการและวันลาป่วย โดยสามารถยกเอาวันหยุดประจําปีที่เหลือไปรวมกับวันหยุด
ประจําปีในปีถัดไปได้ นอกจากน้ี ยังมีสิทธ์ิลาหยุดพิเศษในกรณีที่มีเหตุกระทบต่อครอบครัว โดยลาได้ไม่
เกิน 7 วัน 

 
3.2.4.7 การจ้างงานชาวต่างชาติ 

กฎหมายการลงทุนอนุญาตให้ QIP จ้างแรงงานต่างชาติพร้อมครอบครัวได้ แต่ต้องเป็น
แรงงานในสาขาธุรกิจหรือทักษะที่ไม่มีในกัมพูชาหรือเป็นที่ต้องการในกัมพูชาเท่าน้ัน นอกจากน้ี เจ้าของ
โรงงานหรือผู้ประกอบการไม่สามารถจ้างแรงงานชาวต่างชาติที่ไม่มีสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงาน 
รวมท้ังห้ามจ้างแรงงานชาวต่างชาติเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนแรงงานชาวกัมพูชาในแต่ละสถาน
ประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

o เจ้าหน้าที่ทํางานในสํานักงาน ไม่เกินร้อยละ 3 
o ผู้เช่ียวชาญ ไม่เกินร้อยละ 6 
o แรงงานไร้ฝีมือ ไม่เกินร้อยละ 1 

 
ในกรณีที่ต้องจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้เช่ียวชาญชาวต่างชาติเกินกว่าจํานวนที่กําหนดโดยไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้ เจ้าของโรงงานหรือผู้ประกอบการต้องทําหนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกระทรวง
การสังคม แรงงาน การฝึกอบรม และฟ้ืนฟูเยาวชนโดยสัญญาจ้างแรงงานชาวต่างชาติทุกคนต้องจัดทําขึ้น
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุเง่ือนไขของอาชีพและเหตุผลอ่ืนๆ ที่จําเป็นให้ชัดเจน ทั้งน้ี กฎหมาย
กัมพูชาไม่จํากัดจํานวนลูกจ้างชาวต่างชาติที่บริษัทสามารถว่าจ้างได้ในระดับบริหาร 
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แรงงานต่างชาติที่จะได้รับอนุญาตให้ว่าจ้างได้ต้องมีคุณสมบัติ คือ มีใบอนุญาตให้พํานักในกัมพูชา 
(residency permit) มีหนังสือประจําตัวแรงงานและใบอนุญาตทํางานจากกระทรวงแรงงานฯ ต้อง
เดินทางเข้ามาในกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีหนังสือเดินทางที่มีอายุครอบคลุมการจ้างงานมี
ช่ือเสียงและพฤติกรรมที่ดี มีสุขภาพร่างกายเหมาะสมกับงาน และไม่เป็นโรคติดต่อ ทั้งน้ี ใบอนุญาตทํางาน
มีอายุ 1 ปี โดยสามารถขอต่ออายุได้ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ระบุในใบอนุญาตให้พํานักในกัมพูชา 

 
3.2.4.8 วีซ่าและใบอนุญาตทํางาน 

ผู้ว่าจ้างต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับลูกจ้างเพ่ือขอวีซ่าทํางานให้กับลูกจ้าง และขอทํา
หนังสือและบัตรการจ้างงานของชาวต่างชาติเพ่ือขออนุญาตทํางาน โดยต้องมีเอกสารดังน้ี  

o แบบฟอร์มขอทําหนังสือและบัตรการจ้างงาน ซึ่งติดแสตมป์ 1,000 เรียล 
- สําเนาหนังสือเดินทาง 
- ใบอนุญาตให้อยู่อาศัยโดยถูกต้อง ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย 
- หนังสือรับรองสุขภาพ  
- ค่าอากร 100 ดอลลาร์สหรัฐ 
- รูปถ่าย 

o สําหรับชาวต่างชาติที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไปและพํานักถาวร ต้องมีเอกสารดังน้ี 
- แบบฟอร์มขอทําหนังสือและบัตรการจ้างงานซึ่งติดอากรแสตมป์ 1,000 เรียล 
- ใบอนุญาตให้พํานักถาวรในกัมพูชา ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย 
- ค่าอากร 50 ดอลลาร์สหรัฐ 
- รูปถ่าย 

 
การชําระค่าอากรสําหรับหนังสือและบัตรการจ้างงานของชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศ

กัมพูชา ต้องชําระก่อนวันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปี และผู้ที่ไม่ชําระค่าอากรตามระยะเวลาที่กําหนด จะถูก
ปรับเท่าตัวตามจํานวนปีที่ไม่ได้ชําระ  
 

3.2.4.9 กําลังแรงงาน 
กัมพูชามีกําลังแรงงานไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียน 

โดยในปี 2555 กัมพูชามีกําลังแรงงาน 8,433,164 คน คิดเป็นอัตราการเติบโตจากปีก่อนหน้าเพียงร้อยละ 
2 ทั้งน้ี มีข้อสังเกตว่า กัมพูชามีอัตราการเติบโตของกําลังแรงงานค่อนข้างตํ่าเพียงร้อยละ 2-3 ในช่วงปี 
2550-2555 และอัตราการเติบโตของกําลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง นอกจากด้านกําลังแรงงานแล้ว อัตรา
การว่างงานของกัมพูชายังอยู่ในระดับตํ่า โดยในปี 2555 อัตราการว่างงานของกัมพูชาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 
เท่าน้ัน (ตารางที่ 3.20) 
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ตารางที่ 3.20 กําลังแรงงานและอัตราการว่างงานของกัมพูชา ปี 2550 – 2555  

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

กําลังแรงงาน (คน)  7,416,461   7,672,099  7,875,330  8,078,134 8,260,386 8,433,164 
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 1.7 1.7 1.9 1.6 1.5 1.5 
ท่ีมา: ฐานข้อมูลธนาคารโลก 

 

3.2.5 การควบคุมเงนิตราระหว่างประเทศ 

 
กัมพูชาไม่มีกฎหมายห้ามนําผลกําไรออกนอกประเทศ โดยกฎหมายการลงทุนอนุญาตให้มีการนํา

เงินที่เป็นผลกําไรในการดําเนินธุรกิจออกนอกประเทศได้อย่างเสรี โดยเฉพาะการนําเงินออกนอกประเทศ
เพ่ือ 

 ชําระค่านําเข้าสินค้า ค่าเงินต้น และค่าดอกเบ้ียจากการกู้เงินต่างประเทศ 

 ชําระ royalty fee และค่าบริหารจัดการ 

 กําไรจากการดําเนินกิจการ 
 เงินทุนที่ใช้ในการลงทุนหลังยกเลิกกิจการ 

 
3.2.6 เทคโนโลยี 

 

3.2.6.1 สถานภาพด้าน ICT  
กัมพูชาเป็นประเทศท่ีมีการเข้าถึง ICT ในระดับตํ่า ทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การใช้

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั้งแบบประจําที่ (fixed broadband) และแบบเคลื่อนที่ (mobile broadband) 
และปริมาณแบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อผู้ใช้ ยกเว้นการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ กล่าวคือ 
หากพิจารณาการเข้าถึงและการใช้ต่อประชากร 100 คน ในปี 2555 กัมพูชามีสัดส่วนการเข้าถึง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 128.5 มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตร้อยละ 4.9 มีการใช้อินเทอร์เน็ตบรอด
แบนด์แบบประจําที่และแบบเคลื่อนที่ร้อยละ 0.2 และ 6.9 ตามลําดับ นอกจากน้ี กัมพูชามีแบนด์วิธของ
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ 13,982 บิตต่อวินาทีต่อผู้ใช้ สําหรับราคาของค่าบริการ ICT ซึ่งพิจารณาจาก
ตะกร้าราคาของบริการ ICT28 พบว่า กัมพูชามีราคาค่าบริการ ICT ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยคิดเป็นร้อยละ 
16.8 ของรายได้มวลรวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากร ซึ่งนับว่าสูงพอสมควรหากเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนในภูมิภาค 

 

                                                            
28  ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ICT price basket) เป็นค่าเฉล่ียของค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ และบริการ

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําที่ (fixed broadband Internet) โดยค่าบริการท้ัง 3 ประเภทจะเป็นค่าบริการท่ีถ่วงด้วยรายได้มวล
รวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากรของแต่ละประเทศ (monthly GNI per capita) 
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3.2.6.2  การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
ในปี 2555 ชาวกัมพูชามีการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร (patent application) ต่อ

สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศเพียง 1 รายการ เมื่อพิจารณาการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในปี 2541–
2555 พบว่า หากแบ่งตามประเภทเทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่มีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรมากที่สุดเพียงสาขา
เดียว คือ เครื่องจักรพิเศษอ่ืนๆ (other special machines) (ร้อยละ 100.0)  
 

3.2.6.3  การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขัน้สูง (hi-technology)29 
ในปี 2555 กัมพูชามีการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (hi-technology) เป็นมูลค่า 10.0 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของสัดส่วนต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
 

ตารางที่ 3.21 ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีที่สาํคัญของกัมพชูา ปี 2555 

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
สถานภาพด้าน ICT  
การเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 128.5
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 4.9
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 0.2
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบเคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 6.9
แบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อผู้ใช้  (บิตต่อวินาที) 13,982
ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ร้อยละของรายได้มวลรวมประชาชาติต่อเดือน

ต่อประชากร) 
16.8

  
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
การย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรรวม (รายการ) 1
ประเภทเทคโนโลยีท่ีมีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรมากท่ีสุด(ร้อยละ) เคร่ืองจักรพิเศษอ่ืนๆ และสินค้าบริโภคอ่ืนๆ (100.0)a

 
การส่งออกสินค้า hi-technology 

มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาปีปัจจุบัน) 10.0
สัดส่วนต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 0.1
ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูล ITU, WIPO 
หมายเหตุ: aเป็นผลรวมของการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต้ังแต่ปี 2541-2555  

                                                            
29  จากคําจํากัดความของธนาคารโลก สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (hi-technology) คือ สินค้าที่มีระดับการวิจัยและพัฒนาเข้มข้น (R&D 

intensity) เช่น กิจการอวกาศ คอมพิวเตอร์ ยา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์  
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3.3 สาธารณรฐัอินโดนีเซีย 

3.3.1 สภาวะตลาดโดยทั่วไป 

 

3.3.1.1  ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค 
ในช่วงปี 2550-2555 อินโดนีเซียมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง โดยมีอัตรา

การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงกว่าร้อยละ 6 (ยกเว้นในปี 2552)  ส่วนในปี 2555 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอินโดนีเซียมีมูลค่า 878.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 6.2 ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวเพ่ิมขึ้นจาก 3,471.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน
ในปีก่อนหน้าเป็น 3,556.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อลดลงอยู่ที่ร้อยละ 4.28 เงินสกุลหลัก
ที่ใช้ในอินโดนีเซีย คือ อินโดนีเซียนรูเปีย (IDR) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คือ 
9,386.63 รูเปียต่อหน่ึงดอลลาห์สหรัฐ (ตารางที่ 3.22) 

 
ตารางที่ 3.22 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจทีส่ําคัญของอินโดนีเซีย ปี 2550 – 2555 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

432.2 510.2 539.6 709.2 846.3 878.0

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (ร้อยละ) 

6.35 6.01 4.63 6.22 6.49 6.23

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อ
หัว (ดอลลาร์สหรัฐต่อคน) 

1,871.3 2,178.3 2,272.0 2,946.7 3,471.4 3,556.8

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 6.41 9.78 4.81 5.13 5.36 4.28
อัตราแลกเปลี่ยนทางการ  

(รูเปีย/ดอลลาร์สหรัฐ) 
9,141.00 9,698.96 10,389.94 9,090.43 8,770.43 9,386.63

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูลธนาคารโลก 

 
3.3.1.2 ระบบธนาคาร30 

ระบบธนาคารของในอินโดนีเซียอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารกลาง (Bank 
Indonesia: BI) ซึ่งทําหน้าที่กําหนดและดําเนินนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน รักษา
เสถียรภาพและส่งเสริมโครงสร้างทางการเงินให้เข้มแข็ง ทั้งยังเป็นนายธนาคารให้กับรัฐบาล สําหรับ
สถาบันการเงินของอินโดนีเซียอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ กิจการธนาคาร เช่น ธนาคารพาณิชย์
และธนาคารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และกิจการที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น สหกรณ์/เครดิตยูเน่ียน และบริษัท
ให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อ เป็นต้น 

 
                                                            
30  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ (2555). คู่มือการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย. 
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จากข้อมูลของธนาคารกลางอินโดนีเซีย พบว่า ธนาคารพาณิชย์ในอินโดนีเซียมีจํานวน
ทั้งสิ้น 120 ธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารของรัฐ 4 ธนาคาร (เป็นธนาคารที่มีหน่วยงานเก่ียวกับธนาคาร
อิสลาม 1 แห่ง) และธนาคารเอกชน 116 แห่ง ในจํานวนน้ี เป็นธนาคารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 26 แห่ง 
(เป็นธนาคารที่มีหน่วยงานเก่ียวกับธนาคารอิสลาม 14 แห่ง) และเป็นธนาคารต่างชาติ 11 แห่ง 
 

3.3.1.3  การถือครองที่ดิน31 
กฎหมายที่ดินของอินโดนีเซีย (Basic Regulation of Land in Indonesia UU5/1960) 

กําหนดให้นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิเก่ียวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ใน 3 กรณี คือ 
-  สิทธิในการเพาะปลูก อาทิ เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ โดยกฎหมายให้สิทธิใน

การเพาะปลูกเป็นเวลาสูงสุด 35 ปี สามารถขยายเวลาได้อีก 25 ปี และอาจขอต่อ
อายุได้ 

-  สิทธิในการสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน กฎหมายอนุญาตให้สิทธิได้สูงสุด 30 ปี 
สามารถขยายเวลาได้อีก 20 ปี และอาจขอต่ออายุได้ โดยสามารถโอนสิทธิ
ดังกล่าวให้แก่บุคคลอ่ืนได้ 

-  สิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เป็นสิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดินตามที่ตก
ลงกับเจ้าของที่ดิน โดยอนุญาตให้สิทธิได้สูงสุด 25 ปี และสามารถขยายเวลาได้
อีก 20 ปี หรือในบางกรณีขอต่ออายุได้ไม่จํากัด 

 
3.3.1.4  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ในภาพรวม โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศอินโดนีเซียถือได้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง หาก
พิจารณาจากทั้งดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ อัตราการเข้าถึงไฟฟ้า และปริมาณนํ้าที่นํามาใช้ได้ โดย
อินโดนีเซียมีค่าดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ที่ระดับ 2.94 ซึ่งเป็นอันดับที่ 59 จาก 154 ประเทศที่มี
การจัดอันดับในปี 2555 มีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าร้อยละ 72.9 และปริมาณนํ้าที่นํามาใช้ได้ 8,281 ลูกบาศก์
เมตรต่อคน 

 
เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคในกรุงจาการ์ตา พบว่า อัตราค่าไฟฟ้าคิดเป็น 

0.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ และอัตราค่านํ้าคิดเป็น 1.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร (ตารางท่ี 
3.23) 
  

                                                            
31  Jones Lang LaSalle, 2011. “Indonesia Property Investment Guide”. 
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ตารางที่ 3.23 เครื่องชี้วัดด้านโครงสร้างพืน้ฐานของอินโดนีเซีย 

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์c (1=ตํ่า, 5=สูง) 2.94a 
ถนน (กิโลเมตร) 496,607b 
การเข้าถึงไฟฟ้า (ร้อยละของประชากรท้ังหมด) 72.9b 
อัตราค่าไฟฟ้า ณ กรุงจาการ์ตา (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์) 0.07a 
ปริมาณนํ้าภายในท่ีนํามาใช้ได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อคน) 8,281b 
อัตราค่าน้ํา ณ กรุงจาการ์ตา (ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร)  1.29a 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูลธนาคารโลก, CIA World Factbook และ JETRO 
หมายเหตุ: aข้อมูลปี 2555  
 bข้อมูลปี 2554 

 cดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์โดยพิจารณาจากมิติด้านต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพของกระบวนการทางศุลกากร 
คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค้าและการขนส่ง การจัดการการขนส่งสินค้าทางเรือ  ความสามารถและ
คุณภาพของบริการด้านโลจิสติกส ์ความสามารถในการระบุและติดตามสินค้าท่ีส่งมอบ และความตรงต่อเวลาใน
การขนส่งสินค้าทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด ท้ังนี้ การคํานวณค่าดัชนีดังกล่าว เป็นค่าเฉลี่ย
ของผลจากการสํารวจผู้ประกอบการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 
โดย 5 คือ ค่าท่ีมากท่ีสุดและแสดงว่ามีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ัว
โลก ท้ังนี้ ในปี 2555 เป็นการเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกจํานวน 154 ประเทศ 

 
3.3.2 การจัดต้ังธุรกิจ 

 
3.3.2.1  รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของต่างชาติ 

กฎหมายการลงทุนของอินโดนีเซียกําหนดว่า การลงทุนโดยตรงของบริษัทต่างประเทศใน
อินโดนีเซียสามารถทําได้ 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ 

(1) บริษัทตัวแทน 
บริษัทตัวแทนครอบคลุมทั้งสํานักงานตัวแทนและสาขาของบริษัทต่างชาติ โดย

จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทําธุรกรรมซื้อขายทางธุรกิจหรือดําเนินการขายโดยตรง เช่น การย่ืนประมูลหรือ
ประกวดราคา การจัดจําหน่าย และการทําสัญญาทางธุรกิจใดๆ กิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้ ได้แก่ 
การทําการตลาด การทําวิจัยตลาด และการเป็นตัวแทนซื้อขาย  

(2) การลงทุนของบริษัทต่างประเทศ (Penanaman Medal Asing: PMA) 
นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจในอินโดนีเซียสามารถจัดต้ังบริษัทได้

ทั้งในรูปแบบของการร่วมทุน (joint venture) ระหว่างนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนอินโดนีเซีย หรือใน
รูปแบบที่นักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 100) 
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3.3.2.2  กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของต่างชาติ 
บริษัทต่างประเทศที่ต้องการจะดําเนินธุรกิจในอินโดนีเซียจะต้องดําเนินการตามข้ันตอน 

ดังน้ี 
(1) ขั้นตอนอนุมัติการลงทุน 

นักลงทุนต่างชาติต้องย่ืนขอใบอนุญาตลงทุนจากคณะกรรมการประสานงานด้าน
การลงทุนของอินโดนีเซีย (Indonesia Investment Coordinating Board: BKPM) โดยจะต้องมีเงิน
ลงทุนขั้นตํ่า 0.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และต้องชําระเงินลงทุนแล้วไม่ตํ่ากว่า 0.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี  
นักลงทุนต่างชาติสามารถย่ืนคําขอใบอนุญาตการลงทุนจากสถานทูตอินโดนีเซียในต่างประเทศได้ หลังจาก
ที่ได้ลงทะเบียนที่อยู่ของบริษัทและลงทะเบียนเป็นผู้ชําระภาษีแล้ว ผู้ขออนุมัติจะได้รับหนังสืออนุมัติการ
ลงทุนถาวร แล้วจึงเริ่มลงทุนได้ 

(2) ขั้นตอนการจัดต้ังบริษัท 
เอกสารที่จําเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัท ได้แก่ เอกสารการจัดต้ังบริษัทที่

เป็นภาษาอินโดนีเซีย สําเนาเลขทะเบียนผู้เสียภาษี หนังสืออนุญาตการจัดต้ังบริษัท รวมทั้งหนังสือแนะนํา
จากกระทรวงหรือหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง 

(3) ขั้นตอนการดําเนินธุรกิจถาวร 
การออกใบอนุญาตดําเนินธุรกิจถาวรจะออกให้กับบริษัทที่ได้ดําเนินการขอ

ใบอนุญาตต่างๆ ครบถ้วนตามที่กําหนด ได้แก่ ใบอนุญาตนําเข้า-ส่งออกจากกระทรวงการค้า และแผน
กําลังคนจากกระทรวงแรงงาน หลังจากได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ลงทุนจึงสามารถดําเนินการผลิตได้และจะมี
ผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 30 ปี 

 
3.3.2.3 ข้อจํากัดในการลงทนุของต่างชาติ 

ประกาศของประธานาธิบดีที่ 36/2010 ระบุประเภทกิจการที่ห้ามลงทุนซึ่งครอบคลุม
สาขาธุรกิจที่เป็นอันตราย ก่อให้เกิดมลพิษ และมีความสําคัญต่อความม่ันคงของชาติและวัฒนธรรม 
ทั้งหมด 20 สาขา เช่น ธุรกิจคาสิโน การปลูกกัญชา และการผลิตสารเคมีบางประเภท เป็นต้น ทั้งน้ี ไม่รวม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง และอัญมณี  

นอกจากน้ี ยังมีกิจการที่อนุญาตให้ลงทุนแบบมีเง่ือนไข แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม คือ กิจการ
ที่สงวนไว้สําหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม กิจการที่ต้องเป็นหุ้นส่วน กิจการที่จํากัดเงิน
ลงทุนของต่างชาติ กิจการที่มีข้อกําหนดเรื่องสถานที่ต้ัง กิจการที่ต้องขอใบอนุญาตพิเศษ กิจการที่สงวนไว้
สําหรับชาวอินโดนีเซียเท่าน้ัน กิจการที่มีเง่ือนไขทั้งเงินลงทุนและสถานที่ต้ังสําหรับชาวต่างชาติ กิจการที่
ต้องมีใบอนุญาตพิเศษและจํากัดเงินลงทุนสําหรับชาวต่างชาติ และกิจการที่สงวนไว้สําหรับชาวอินโดนีเซีย
ที่มีใบอนุญาตพิเศษเท่าน้ัน ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจการย้อมเส้นใย ธุรกิจพิมพ์ผ้า ธุรกิจถักผ้า เป็นกิจการที่
สงวนไว้สําหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเท่าน้ัน 
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3.3.2.4  สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 
สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในอินโดนีเซียโดยสรุปมีดังน้ี 
(1) สิทธิประโยชน์สําหรับโครงการลงทุนที่ได้รับอนุญาตจาก BKPM 

โครงการลงทุนของนักลงทุนทั้งในและต่างชาติที่ได้รับอนุมัติจาก BKPM หรือ
สํานักงานตัวแทนของภูมิภาค จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปน้ี 

 ยกเว้นภาษีสินค้านําเข้าสําหรับสินค้าประเภทเคร่ืองจักร สินค้าและวัตถุดิบ
สําหรับการผลิต เป็นระยะเวลา 2 ปี 

 สําหรับกิจการที่ใช้เครื่องจักรซึ่งผลิตในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 30 ของการ
ผลิต จะได้รับการยกเว้นภาษีสินค้านําเข้าเป็นระยะเวลา 4 ปี 

 ลดหย่อนรายได้ที่นํามาคํานวณภาษีในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 ปี  

 คิดค่าเสื่อมราคาแบบอัตราเร่ง (accelerated depreciation) 

 สามารถนําผลการดําเนินงานที่ขาดทุนมาหักออกจากรายได้ที่นํามาคํานวณ
ภาษีในปีถัดไปได้มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 

 ได้รับการยกเว้นภาษี (tax holiday) เป็นระยะเวลา 5-10 ปี นับต้ังแต่วันที่มี
การผลิต หลังจากน้ันจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีในอัตราร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 2 ปี ทั้งน้ี อาจมีการเพ่ิมระยะเวลาการลดหย่อนภาษีได้ ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของกระทรวงการคลัง 

(2) สทิธิประโยชน์สําหรับโครงการท่ีผลิตเพ่ือส่งออก 
นักลงทุนที่ดําเนินกิจการผลิตเพ่ือส่งออกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ การคืนอากร

สําหรับการนําเข้าสินค้าและวัตถุดิบเพ่ือผลิตเป็นสินค้าสําเร็จรูปส่งออก การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษี
การค้าสําหรับสินค้าฟุ่มเฟือยที่ซื้อในประเทศเพ่ือนํามาผลิตสินค้าส่งออก รวมท้ังสามารถนําเข้าวัตถุดิบได้
อย่างเสรีในการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกในกรณีที่ไม่สามารถหาวัตถุดิบหรือเคร่ืองจักรที่ผลิตในประเทศได้ 

(3) สิทธิประโยชน์สําหรับโครงการท่ีต้ังอยู่ในเขตสินค้าทัณฑ์บน (bonded zone) 

 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพ่ิม
สําหรับสินค้าฟุ่มเฟือย การนําเข้าสินค้าทุนและเคร่ืองมือ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตสินค้า 

 อนุญาตให้จําหน่ายสินค้าในประเทศได้ถึงร้อยละ 50 ของมูลค่าส่งออก หรือ
ร้อยละ 100 ของการส่งออกสินค้าอ่ืนที่ไม่ใช่สินค้าสําเร็จรูป 

 อนุญาตให้จําหน่ายเศษหรือของเหลือจากการผลิตเท่าที่ยังมีส่วนประกอบของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเกินกว่าร้อยละ 5 

 ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีการค้าสําหรับสินค้าฟุ่มเฟือยในการส่ง
สินค้าเพ่ือการผลิตต่อจาก Bonded Zone ไปยังผู้รับเหมาช่วงของบริษัท  
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(4) สิทธิประโยชน์สําหรับโครงการท่ีลงทุนในเขตการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบบูรณาการ 
(integrated economic development zones: KAPET) 

หากลงทุนในเขต KAPET ตามภูมิภาคที่กําหนด เช่น ภาคตะวันออกหรือในพ้ืนที่
ห่างไกลท่ีรัฐบาลเป็นผู้จัดต้ัง หรือเป็นอุตสาหกรรมบุกเบิกใหม่ (เช่น อุตสาหกรรมไบโอดีเซลและ 
ไบโอเอทานอล) จะได้รับสิทธิประโยชน์ ขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรมตามนโยบายท้องถิ่นน้ันๆ 
ตัวอย่างสิทธิประโยชน์จากการลงทุน เช่น การคิดค่าเสื่อมราคาแบบอัตราอัตราเร่ง (accelerated 
depreciation) การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีนําเข้า เป็นต้น 

 
3.3.3 ภาษี 

 
3.3.3.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(1) รายได้ที่ต้องเสียภาษี 
รายได้ที่ต้องเสียภาษีคิดจากรายได้ทั้งหมดหักรายจ่ายที่สามารถนํามาหักภาษีได้ ทั้งน้ี 

รายได้ที่ยกเว้นไม่ต้องนํามาคิดภาษี ได้แก่ เงินปันผลจากบริษัทในประเทศ และรายได้จากการลงทุนใน
กองทุนและบริษัทร่วมลงทุน 

(2) ภาษีกําไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน (capital gains tax) 
กฎหมายของอินโดนีเซียเก็บภาษีกําไรที่ได้จากการขายทรัพย์สินในลักษณะเดียวกับ

รายได้ปกติ การขายหุ้นส่วนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.1 
ของมูลค่าธุรกรรม ส่วนการขายหรือโอนที่ดินหรืออาคารจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าการ
ซื้อขาย นอกจากน้ี กําไรจากการขายทรัพย์สินซึ่งเป็นของอินโดนีเซียที่ถือครองโดยต่างชาติจะต้องเสียภาษี
ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าการซื้อขาย   

(3) เงินปันผล (dividends) 
นักลงทุนไม่จําเป็นต้องเสียภาษีจากเงินปันผลที่ได้จากบริษัทอินโดนีเซีย อย่างไรก็

ตาม บริษัทที่เป็นผู้จ่ายเงินปันผลไม่สามารถนําเงินจํานวนดังกล่าวมาหักลดหย่อนภาษีได้ 
(4) การหักลดหย่อนภาษี (deductions) 

รายจ่ายส่วนใหญ่ซึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงเงินค่าจ้าง ดอกเบ้ีย ค่าเช่า ค่าลิขสิทธ์ิ ค่าเดินทาง หน้ีสูญ เบ้ียประกัน ค่าเสื่อมราคา  
ค่าดําเนินการต่างๆ รวมถึงเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ 

(5) การขาดทุน (losses) 
หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปีน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหัก

ออกจากรายได้ในปีถัดไปได้แต่ไม่เกิน 5 ปี ทั้งน้ี การลงทุนในบางอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
สามารถนําผลการขาดทุนไปหักออกจากรายได้ในปีถัดไปได้ โดยมีระยะเวลานานที่สุดถึง 10 ปี 
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(6) การหักค่าเสื่อมราคา (tax depreciation) 
ค่าเสื่อมราคาสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ โดยอาจคํานวณค่าเสื่อมราคาแบบ

เส้นตรง (linear) หรืออัตราถดถอย (regression) ซึ่งแบ่งตามประเภทของสินทรัพย์ดังแสดงในตารางที่ 
3.24 
 

ตารางที่ 3.24 การคิดคา่เสื่อมราคาแบ่งตามประเภทของสินทรัพย์ 

ประเภทของสินทรัพย์ อัตราการเส่ือมราคา  

หากคิดในอัตราถดถอย (ร้อยละ) 

อัตราการเส่ือมราคา  

หากคิดในอัตราเส้นตรง (ร้อยละ) 

สินค้าท่ีมีอายุการใช้งาน 4 ปี 50 25 
สินค้าท่ีมีอายุการใช้งาน 8 ปี 25 12.5 
สินค้าท่ีมีอายุการใช้งาน 16 ปี 12.5 6.25 
สินค้าท่ีมีอายุการใช้งาน 20 ปี 10 5 
อาคารถาวรท่ีมีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี - 5 
อาคารท่ีมีอายุการใช้งาน 10 ปี - 10 
ท่ีมา: Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) 

 
(7) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

นิติบุคคลเสียภาษีในอัตราเดียวที่ร้อยละ 25 ส่วนนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในอินโดนีเซีย32 
ที่มีรายรับมากกว่า 500,000 ล้านรูเปีย จะได้รับสิทธิลดภาษีในอัตราร้อยละ 50 แต่ต้องไม่เกิน 4,800  
ล้านรูเปีย 
 

3.3.3.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(1) รายได้ที่เป็นค่าจ้างที่ต้องเสียภาษี 

รายได้ที่เป็นค่าจ้างที่ต้องเสียภาษี คือ ค่าจ้าง รายได้จากการประกอบอาชีพและ
รายได้อ่ืนๆ เช่น เงินปันผล ดอกเบ้ีย และรายได้จากทรัพย์สิน ทั้งน้ี อินโดนีเซียไม่มีการเก็บภาษีจากเงิน
สวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง เช่น ค่าเช่าบ้านและค่ารถยนต์ เป็นต้น แต่จะเก็บจากนายจ้างแทน  

(2) ค่าลดหย่อน 
 โดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้จะนํามาหักลดหย่อนได้ 

(3) อัตราภาษี 
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของอินโดนีเซีย ดังแสดงในตารางที่ 3.25 

  

                                                            
32  นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในอินโดนีเซีย คือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในอินโดนีเซีย จะต้องเสียภาษีจากรายได้ที่เกิดทั้งในอินโดนีเซียและ

ต่างประเทศ 



บทท่ี 3 ข้อมูลการค้า การลงทุน การจ้างงาน กฎระเบียบ และเทคโนโลยีในประเทศเพือ่นบ้าน  59 
  

 

 

ตารางที่ 3.25 อัตราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของอินโดนีเซีย 

รายได้ท่ีต้องเสียภาษีต่อปี อัตราภาษี (ร้อยละ) 

0 – 50,000,000 รูเปีย 5 
50,000,001 – 250,000,000 รูเปีย 15 
250,000,001 – 500,000,000 รูเปีย 25 
มากกว่า 500,000,000 รูเปีย 30 
ท่ีมา: Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) 
 

(4) การย่ืนภาษี 
บุคคลธรรมดามีหน้าที่ต้องคํานวณและแจ้งย่ืนภาษีด้วยตนเองภายในวันที่ 31 

มีนาคมของทุกปี โดยผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ไม่จําเป็นต้องแจ้งภาษี อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายได้จากการ
จ้างงาน นายจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ออกจากเงินเดือนก่อนที่จะจ่ายให้ลูกจ้างและมีหน้าที่ต้องชําระภาษี
ส่วนน้ันให้กับทางการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดมา  
 

3.3.3.3 ภาษีทางอ้อม 
(1) ภาษีการค้า 

อินโดนีเซียเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม (value-added tax: VAT) ในแต่ละขั้นตอนของการ
ผลิตและการกระจายสินค้าในอัตราเดียว คือ ร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม สินค้าและบริการบางประเภทได้รับ
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(2) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (withholding taxes) 
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่สําคัญของอินโดนีเซีย ดังแสดงในตารางที่ 3.26 

 
ตารางที่ 3.26 ประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่ายของอินโดนีเซีย 

ประเภทของรายจ่าย อัตราภาษี (ร้อยละ) 

เงินปันผล (ในกรณีท่ีผู้รับถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 25 ในบริษัทท่ีจ่ายเงินปันผล) 20 
ดอกเบี้ยสําหรับบัญชีออมทรัพย์และเงินฝากท่ีจ่ายให้กับผู้ไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในอินโดนีเซีย หรือ

ท่ีจ่ายให้กับธนาคารต่างชาติ 
20 

ค่าลิขสิทธ์ิท่ีจ่ายให้กับผู้ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในอินโดนีเซีย 20 
ค่าลิขสิทธ์ิท่ีจ่ายให้ผู้ท่ีไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในอินโดนีเซีย 20 

ท่ีมา: Taxation and Investment in Indonesia 2013, Deloitte. 2013. 
 

(3) อากรแสตมป์ (stamp duty) 
กฎหมายของอินโดนีเซียกําหนดให้ต้องชําระค่าอากรแสตมป์สําหรับเอกสารทาง

กฎหมายในอัตรา 3,000 หรือ 6,000 รูเปีย กล่าวคือ สําหรับเอกสารท่ีมีการระบุถึงเงินจํานวนมากกว่า 
1,000,000 รูเปีย ต้องชําระอากรแสตมป์ในอัตรา 6,000 รูเปีย ส่วนเอกสารที่มีการระบุถึงจํานวนเงินมูลค่า



60 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์: โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

ต้ังแต่ 500,000 – 1,000,000 รูเปีย ต้องชําระอากรแสตมป์ในอัตรา 3,000 รูเปีย สําหรับเช็คธนาคาร 
ชําระอากรแสตมป์ในอัตราเดียวที่ 3,000 รูเปีย  

(4) ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (property tax) 
อินโดนีเซียมีการเก็บภาษีที่ดินและอาคารรายปีในอัตราร้อยละ 0.3 ของมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์น้ัน  
(5) ภาษีศุลกากร (customs duty) 

อินโดนีเซียมีการเก็บภาษีจากสินค้านําเข้าในอัตราร้อยละ 0-150 ของมูลค่าสินค้า
นําเข้า ทั้งน้ี อาจมีการยกเว้นสําหรับสินค้าบางประเภท เช่น สินค้าที่นําเข้าไปยังเขตสินค้าทัณฑ์บน 
(bonded zone) หรือสินค้าที่นําเข้าเพ่ือผลิตและส่งออก เป็นต้น 
 

3.3.3.4 ภาษรีะหว่างประเทศ (อนุสญัญาภาษีซ้อน) 
อินโดนีเซียมีข้อตกลงเพ่ือยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนจากผลกําไร เงินปันผล ดอกเบ้ีย 

ค่าธรรมเนียม และค่าลิขสิทธ์ิจากประเทศคู่สัญญารวม 62 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน 2544 และมีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2546 
 
3.3.4 การจ้างงาน 

 

3.3.4.1 สัญญาจ้างงาน 
(1) การเลิกจ้าง 

หากมีการเลิกจ้าง กฎหมายอินโดนีเซียกําหนดให้นายจ้างจ่ายเงินชดเชยแก่ลูกจ้าง
ตามอายุงาน เช่น  

- จ่ายเงินชดเชย 1 เดือนของค่าจ้าง หากอายุงานน้อยกว่า 1 ปี  
- จ่ายเงินชดเชย 2 เดือนของค่าจ้าง หากอายุงานมากกว่า 1 ปีแต่น้อยกว่า 2 

ปี  
- จ่ายเงินชดเชย 9 เดือนของค่าจ้าง หากอายุงานต้ังแต่ 8 ปีขึ้นไป   

(2) ช่ัวโมงทํางาน 
กฎหมายแรงงานของอินโดนีเซียกําหนดให้ลูกจ้างทํางานไม่มากกว่า 40 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ หรือไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวันสําหรับผู้ที่ทํางาน 5 วันต่อสัปดาห์ หรือไม่เกิน 7 ช่ัวโมงต่อวันสําหรับ 
ผู้ที่ทํางาน 6 วันต่อสัปดาห์ 

(3) อัตราค่าจ้าง 
ค่าจ้างขั้นตํ่าในแต่ละพ้ืนที่ของอินโดนีเซียแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกําหนดโดยสภา

ค่าจ้างของแต่ละเขต ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากกระทรวงกําลังคนและการเคลื่อนย้ายกําลังคน 
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(Ministry of Manpower and Transmigration) ตัวแทนจากสหภาพแรงงาน และตัวแทนจากสมาคม
นายจ้าง ในช่วงที่ผ่านมา อัตราค่าจ้างในอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ  

(4) การลาประจําปี 
กฎหมายแรงงานของอินโดนีเซียกําหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิในการลาดังน้ี 

-  ลาประจําปีได้ 12 วัน หลังจากที่ทํางานต่อเน่ืองกัน 12 เดือนขึ้นไป 
-  วันหยุดราชการ 12 วัน 
-  วันหยุดพักผ่อน กําหนดให้หยุดได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ทํางานมาแล้ว
อย่างน้อย 6 ปี 

-  ลาคลอดได้ไม่เกิน 3 เดือน 
 

3.3.4.2  วีซ่าและใบอนญุาตทํางาน 
กฎหมายของอินโดนีเซียอนุญาตให้แรงงานต่างชาติที่ถือวีซ่าอินโดนีเซียสามารถทํางานใน

อินโดนีเซียได้ในตําแหน่งวิชาชีพ ผู้จัดการ ผู้ให้คําปรึกษา และผู้เช่ียวชาญทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม การ
จ้างแรงงานต่างชาติมีข้อจํากัดค่อนข้างมาก กล่าวคือ นายจ้างต้องระบุตําแหน่งงานให้ตรงกับรายการ 
ที่ BKPM อนุญาต โดยจะอนุญาตสําหรับตําแหน่งงานที่ไม่มีแรงงานชาวอินโดนีเซียทํางาน และต้องเป็น
ตําแหน่งงานท่ีมีการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้แรงงานชาวอินโดนีเซียสามารถทํางานในตําแหน่ง
ดังกล่าวได้ในอนาคต  

นอกจากน้ี ยังกําหนดสัดส่วนการจ้างงานชาวต่างชาติต่อการจ้างงานชาวอินโดนีเซีย
สําหรับแต่ละประเภทธุรกิจ เช่น สําหรับสํานักงานตัวแทน สัดส่วนการจ้างงานชาวต่างชาติต่อชาว
อินโดนีเซีย คือ 1 ต่อ 3 และเป็นสัดส่วน 1 ต่อ 1 สําหรับบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท
จํากัด  

 
3.3.4.3  กําลังแรงงาน 

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจํานวนประชากรมากท่ีสุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง
ส่งผลให้มีกําลังแรงงานมากที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย ในปี 2555 อินโดนีเซียมีกําลังแรงงาน
ทั้งสิ้น 118,378,606 คน และมีอัตราการว่างงานร้อยละ 6.60 (ตารางที่ 3.27) 

 
ตารางที่ 3.27 กําลังแรงงานและอัตราการว่างงานของอินโดนีเซีย ปี 2550 – 2555  

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

กําลังแรงงาน (คน) 109,421,521 110,968,624 112,927,742 114,503,985 116,379,606 118,378,606
อัตราการว่างงาน 
(ร้อยละ) 

9.10 8.40 7.90 7.10 6.60 6.60 

ท่ีมา: ฐานข้อมูลธนาคารโลก 
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3.3.5 การควบคุมเงนิตราระหว่างประเทศ 

 

นักลงทุนต่างชาติมีอิสระในการเคลื่อนย้ายเงิน แต่สําหรับบริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์หรือยอดขาย
ประจําปีอย่างตํ่า 100,000 ล้านรูเปีย จะต้องรายงานการเคล่ือนย้ายสินทรัพย์ทางการเงินต่อธนาคารกลาง 
นอกจากน้ี ในภาวการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น การเปลี่ยนแปลงในตลาดทุนอย่างฉับพลัน หรือเกิดการเก็งกําไร
ค่าเงิน ธนาคารแห่งชาติอินโดนีเซียอาจประกาศภาวะฉุกเฉินทางการเงินและกําหนดกฎระเบียบในการ
เคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายเงินตรา
ต่างประเทศของนักลงทุน 
 

3.3.6 เทคโนโลยี 

 

3.3.6.1  สถานภาพด้าน ICT  
หากพิจารณาการเข้าถึงและการใช้ต่อประชากร 100 คน ในปี 2555 อินโดนีเซียมีสัดส่วน

การเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 114.233 อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตร้อยละ 15.4 การใช้
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําที่และแบบเคลื่อนที่ร้อยละ 1.2 และ 31.934 ตามลําดับ และมีปริมาณ
แบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ 17,209 บิตต่อวินาทีต่อผู้ใช้ สําหรับราคาของค่าบริการ ICT 
โดยพิจารณาจากตะกร้าราคาของบริการ ICT35 พบว่า ราคาค่าบริการ ICT ของอินโดนีเซียค่อนข้างตํ่า โดย
คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของรายได้มวลรวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากร (ตารางที่ 3.24) 

 
3.3.6.2  การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ในปี 2554 ชาวอินโดนีเซียมีการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร (patent application)  
ต่อสํานักงานสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศจํานวน 533 รายการ และต่อสํานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ
จํานวน 67 รายการ คิดเป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 600 รายการ และชาวต่างชาติที่ย่ืนคําขอจดทะเบียน
สิทธิบัตรต่อสํานักงานสิทธิบัตรในประเทศจํานวน 5,297 รายการ  

 
หากจําแนกการยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติต่อ

สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศต้ังแต่ปี 2541-2555 ตามประเภทเทคโนโลยีพบว่า ประเภทเทคโนโลยีที่มี
การย่ืนขอจดสิทธิบัตรมากที่สุด คือ สินค้าบริโภค (consumer goods) (ร้อยละ 10.38) รองลงมา ได้แก่ 

                                                            
33  ผู้ใช้ 1 คน อาจมีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 1 เลขหมาย 
34  อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบเคล่ือนที่ใช้บริการข้อมูลด้วยระบบ 3G ซึ่งผู้ใช้ 1 คน อาจมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการ 3G มากกว่า  

1 เลขหมาย 
35  ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ICT Price Basket) เป็นค่าเฉล่ียของค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และบริการ

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําที่ (Fixed broadband Internet) โดยค่าบริการท้ัง 3 ประเภท จะเป็นค่าบริการท่ีถ่วงด้วยรายได้มวล
รวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากรของแต่ละประเทศ (Monthly GNI per capita) 
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วิศวกรรมโยธา (civil engineering) (ร้อยละ 7.82) เฟอร์นิเจอร์และเกมส์ (furniture, games) (ร้อยละ 
6.06) ตามลําดับ ขณะที่ในปี 2555 ชาวอินโดนีเซียได้รับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้ว (granted patent) 
จากสํานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศจํานวน 19 รายการ  
 

3.3.6.3  การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขัน้สูง (hi-technology)36 
ในปี 2555 อินโดนีเซียมีการสง่ออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (hi-technology) เป็นมูลค่า

ทั้งสิ้น 4,962 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นร้อยละ 7.3 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
 
ตารางที ่3.28 ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีที่สาํคัญของอินโดนีเซีย ปี 2555 

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
สถานภาพด้าน ICT  
การเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 114.2
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละต่อประชากร 100 คน)  15.4
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 1.2
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบเคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 31.9
แบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (บิตต่อวินาที) 17,209
ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ร้อยละของรายได้มวลรวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากร) 4.8
  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
การย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรรวม (รายการ) 600a

ประเภทเทคโนโลยีท่ีมีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรมากท่ีสุด(ร้อยละ) สินค้าบริโภค (10.38)b

สิทธิบัตรท่ีได้รับการจดทะเบียนแล้วรวม (รายการ) 19
  

การส่งออกสินค้า hi-technology 

มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาปีปัจจุบัน) 4,962
สัดส่วนต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 7.3

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูล ITU, WIPO 

หมายเหตุ: aข้อมูลปี 2554 
 bเป็นผลรวมของการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต้ังแต่ปี 2541-2555 
 

   

                                                            
36  จากคําจํากัดความของธนาคารโลกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง(hi-technology)คือสินค้าที่มีระดับการวิจัยและพัฒนาเข้มข้น (R&D intensity)

เช่น กิจการอวกาศคอมพิวเตอร์ยาอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
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3.4 สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3.4.1 สภาวะตลาดโดยทั่วไป 

 
3.4.1.1  ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค 

เศรษฐกิจของ สปป. ลาว ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2555 ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศมีมูลค่าประมาณ 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตจากปีก่อนหน้าในอัตราสูงถึงร้อยละ 8.20 
ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองจาก 1,265.7 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี 
2554 เป็น 1,417.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี 2555 ส่วนอัตราเงินเฟ้อในปี 2555 ลดลงจากปีก่อนหน้ามา
อยู่ที่ร้อยละ 4.26 ในขณะที่เงินกีบของ สปป. ลาว แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของ
เศรษฐกิจ สปป. ลาว ทําให้อัตราแลกเปลี่ยนทางการลดลงอยู่ที่ 8,007.8 กีบต่อหน่ึงดอลลาร์สหรัฐ (ตาราง
ที่ 3.29)  
 

ตารางที่ 3.29 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจทีส่ําคัญของ สปป. ลาว ปี 2550 – 2555 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) 

4.2 5.4 5.8 7.2 8.3 9.4 

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (ร้อยละ) 

7.60 7.82 7.50 8.53 8.04 8.20 
 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว 
(ดอลลาร์สหรัฐต่อคน) 

702.3 886.8 930.6 1,122.9 1,265.7 1,417.1 

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 4.52 7.63 0.04 5.98 7.58 4.26 
อัตราแลกเปลี่ยนทางการ (กีบ/ดอลลาร์สหรัฐ) 9,603.16 8,744.22 8,516.05 8,258.8 8,030.1 8,007.8 
ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูลธนาคารโลก  

 
3.4.1.2  ขนาดและโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ในปี 2555 เศรษฐกิจ สปป. ลาว ขยายตัวตามการเติบโตของทั้งภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคบริการ โดยอุตสาหกรรมที่เติบโตมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า 
และอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูป ส่วนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตร อาหาร และวัสดุก่อสร้าง ก็ขยายตัวเช่นเดียวกัน ส่วนภาคบริการ สาขาที่ขยายตัวได้ดี คือ สาขา
บริการก่อสร้าง จากการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หลายโครงการและการก่อสร้างภาคเอกชน
จากการลงทุนของต่างประเทศ ทั้งน้ี รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้ง ป่าไม้ 
นํ้า แร่ธาตุ และภาคการเกษตร ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ สปป. ลาว 
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ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างเศรษฐกิจของ สปป. ลาว หันไปพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรม
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ในปี 2546 สัดส่วนของมูลค่าสินค้าภาคเกษตรกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 38.7 ในขณะที่สัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมและบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 20.1 และ 35.5 ตามลําดับ ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2556 สัดส่วนของ
ภาคเกษตรกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลงเหลือเพียงร้อยละ 24.8 ในทางกลับกัน สัดส่วน
ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 32.0 และร้อยละ 37.5 ตามลําดับ (ภาพที่ 3.2) 

 
ภาพท่ี 3.2 เปรียบเทียบโครงสร้างเศรษฐกิจ สปป. ลาว ปี 2546 และ 2556 

 
ท่ีมา: รวบรวมจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ CIA World Factbook 
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2556 เป็นการคาดการณ์ 

 
ในด้านนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม  จากการศึกษาของ JETRO37 พบว่า แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม (National 5-Year Socio-Economic Development Plan: NSEDP) ฉบับที่ 8 
(2559 – 2563)38 มีนโยบายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม คือ การพัฒนาภาคส่วนที่มี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคส่วนที่ทําให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่งใน
แต่ละภาคส่วนมีประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 

 

                                                            
37  ORABOUNE, Syviengxay 2012. “Industrial Readjustment in Lao PDR: Toward 2020” in Industrial Readjustment in the 

Mekong River Basin Countries: Toward the AEC, edited by Yasushi Ueki and Teerana Bhongmakapat, BRC Research 
Report No.7, Bangkok Research Venter, IDE-JETRO, Bangkok, Thailand. 

38  ปัจจุบัน สปป. ลาว ใช้แผน NSEDP ฉบับที่ 7 (2554 – 2558) ซึ่งมีเป้าหมายด้านเศรษฐกิจมหภาคคือ ให้มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเฉล่ียร้อยละ 8 ต่อปี ส่วนแผน NSEDP ฉบับที่ 8 นั้น ยังไม่ได้มีการร่างชัดเจน แต่ได้มีการพูดคุยเก่ียวกับประเด็นการ
พัฒนาที่จะดําเนินการแล้วบางส่วน โดยได้กําหนดให้มีเป้าหมายหลัก คือ มุ่งให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีอัตราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 8.5 
ต่อปี   
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(1) ภาคส่วนที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน: ทั้งการสร้างถนนและทางรถไฟ เพ่ือให้เกิดความ
เช่ือมโยงทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนการก่อสร้างและพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือดึงดูดนักลงทุน 

 การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า: มีเป้าหมายเพ่ือเป็นผู้จําหน่ายไฟฟ้ารายหลักใน
ภูมิภาค (Battery of Southeast Asia) 

 การพัฒนาการทําเหมือง: ที่ผ่านมา แม้การทําเหมืองจะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาว แต่ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกผลผลิตที่ไม่มี
การแปรรูป ดังน้ัน สปป. ลาว จึงหันมาให้ความสําคัญกับการผลิตที่เก่ียวข้องกับ
การแปรรูปมากขึ้น เช่น การผลิตวัสดุสําหรับการก่อสร้าง เป็นต้น 

 
(2) ภาคส่วนที่ทําให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน คือ อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมประกอบจักรยานยนต์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นต้น 

   
 3.4.1.3  การส่งออกและการนําเข้า 

จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ในปี 2555 สปป. ลาว มีมูลค่าการค้ารวม 
7,939 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการส่งออกมีมูลค่าประมาณ 2,737 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
หน้าร้อยละ 8.2 เป็นผลจากการส่งออกสินแร่ โดยเฉพาะทองแดง และการส่งออกไฟฟ้าเป็นหลัก ส่วน 
การนําเข้ามีมูลค่าประมาณ 5,202 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 16.0 จากการนําเข้า
สินค้าทุนเพ่ือนํามาใช้ในการก่อสร้าง   

 
 3.4.1.4 การค้าระหว่างไทยและ สปป. ลาว 

จากข้อมูลการค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยและ สปป. ลาว พบว่า ในปี 2556 มูลค่า
การค้าระหว่างไทยและ สปป. ลาว ขยายตัวร้อยละ 6.0 จากมูลค่า 4,826.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555 
เป็น 5,118.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2556 ซึ่งนับว่าไม่สูงนักเมื่อเทียบกับอัตราเติบโตของปีก่อนหน้า โดย
การส่งออกจากไทยไปยัง สปป. ลาว มีมูลค่า 3,758.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราเติบโตเพียงร้อยละ 
4.7 ลดลงมากจากอัตราเติบโตปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 29.7 ส่วนการนําเข้ามีมูลค่า 1,360.1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 9.8 ซึ่งไม่ต่างจากปีก่อนหน้ามากนัก อย่างไรก็ตาม การส่งออกจากไทย
ไปยัง สปป. ลาว ยังมีมูลค่าสูงกว่าการนําเข้า ทําให้ในปี 2556 ไทยมีดุลการค้าเกินดุลกับ สปป. ลาว คิด
เป็นมูลค่า 2,398.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า 
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ตารางที่ 3.30 การค้าระหว่างไทยและ สปป. ลาว ปี 2551 – 2556 (ล้านดอลลารส์หรัฐ) 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 

มูลค่าการค้า 2,393.0 2,105.3 2,885.3 3,898.2 4,826.7 5,118.5 
(34.35) (-12.00) (37.05) (35.10) (23.82) (6.04) 

การส่งออก 1,776.2 1,642.6 2,135.9 2,767.9 3,588.4 3,758.5 
(35.47) (-7.52) (30.03) (29.59) (29.65) (4.74) 

การนําเข้า 616.8 462.7 749.4 1,130.3 1,238.3 1,360.1 
(31.23) (-24.99) (61.96) (50.83) (9.55) (9.83) 

ดุลการค้า 1,159.3 1,179.9 1,386.5 1,637.5 2,350.2 2,398.4 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงอัตราการเติบโต 
 

 3.4.1.5 การลงทุน 
ในปี 2555 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า อยู่

ที่ประมาณ 294.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
 

ตารางที่ 3.31 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิมายัง สปป. ลาว ปี 2550 – 2555 

  2550 2551 2552 2553 2554 2555 

มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 323.5 227.8 318.6 278.8 300.7 294.4 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 72.72 -29.60 39.88 -12.49 7.87 -2.12 
ท่ีมา: ธนาคารโลก 
 

 3.4.1.6 เงินสกุลหลักและอัตราแลกเปลี่ยน 
  เงินสกุลหลักของ สปป. ลาว คือ เงินกีบ (Kip) ภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัว
แบบจัดการ โดยธนาคารแห่ง สปป. ลาว เป็นผู้กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงในแต่ละวัน เพ่ือให้ธนาคาร
พาณิชย์ใช้กําหนดอัตราซื้อขาย ซึ่งจะต้องอยู่ในระดับที่แตกต่างได้ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของอัตราแลกเปลี่ยน
อ้างอิง 

   
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2550 

จากอัตรา 8,030.1 กีบต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2554 เป็น 8,007.8 กีบต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555 
เน่ืองจากความต้องการใช้เงินกีบเพ่ือชําระเงินที่เพ่ิมขึ้น และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ
เงินสกุลอ่ืน รวมทั้ง ปริมาณเงินดอลลาร์สหรัฐที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของเงินลงทุนจากต่างประเทศ 
  



68 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์: โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

 สปป. ลาว มีกฎหมายด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการควบคุมเงินทุน จึง
เป็นผลให้การทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งครอบคลุมการกู้เงินจากต่างประเทศ การ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การประกันภัยสินค้าที่มาจากต่างประเทศ การชําระเงินด้วยสกุลอ่ืนที่มิใช่
กีบ และทุกธุรกรรมเงินโอนออกและเงินโอนเข้าจะต้องดําเนินการภายใต้กฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยกิจกรรมเหล่าน้ีต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่ง สปป. ลาว   

 
 ส่วนการแลกเปลี่ยนจากเงินกีบเป็นสกุลเงินอ่ืนๆ น้ัน จะได้รับอนุญาตเฉพาะบาง

วัตถุประสงค์ภายใต้กฎระเบียบควบคุมเงินทุน อย่างไรก็ตาม จะได้รับการยกเว้นในกรณีที่ได้รับการอนุมัติ
จากสภาแห่งชาติโดยคณะกรรมการสภาแห่งชาติ เช่น กรณีการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่และ
โครงการเหมืองแร่ 
 

3.4.1.7 ระบบธนาคาร  
(1) ธนาคารกลางแห่ง สปป. ลาว (Bank of Lao PDR: BOL) 

 ธนาคารแห่ง สปป. ลาว จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง สปป. ลาว ซึ่งเป็น
ธนาคารกลางของประเทศ รับผิดชอบด้านนโยบายการเงิน นโยบายควบคุมเงินทุน และการควบคุมและ
กํากับดูแลธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน 

 
(2) ธนาคารพาณิชย์ 

 การจัดต้ังธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศหรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางก่อน กฎหมายธนาคารพาณิชย์อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการ
ด้านการเงินอย่างครบวงจร เช่น รับฝากเงิน จัดจําหน่ายพันธบัตรและหลักทรัพย์ ให้สินเช่ือออกหนังสือค้ํา
ประกันจากธนาคาร แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจัดการและให้คําปรึกษาด้านเงินทุนและ
หลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากน้ี กฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์กําหนดให้ทุกธนาคารแบ่งสัดส่วนของเงิน
ฝากในปีที่ผ่านมาให้กับกองทุนฟ้ืนฟูเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้เกิดความม่ันคงของธนาคารพาณิชย์ 

 
อย่างไรก็ตาม ระบบธนาคารใน สปป. ลาว ยังคงจํากัด ธนาคารต่างชาติไม่ได้รับอนุญาต

ให้ดําเนินกิจการนอกเมืองเวียงจันทน์ ยกเว้นกรณีที่เป็นการร่วมทุน รวมทั้งธนาคารที่เป็นของรัฐยังมีขนาด
เล็กมาก ทําให้ไม่สามารถดําเนินการร่วมกับธนาคารต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังทําให้การ
เคลื่อนย้ายเงินออมทําได้จํากัด นอกจากน้ี เงินกู้ส่วนใหญ่ยังเป็นเงินกู้ระยะสั้น จึงไม่นําไปสู่การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 
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3.4.1.8 การถือครองที่ดิน 
กฎหมายที่ดินของ สปป. ลาว39 กําหนดว่า ที่ดินทั้งหมดใน สปป. ลาว เป็นของรัฐ ดังน้ัน 

ชาวลาวหรือชาวต่างชาติไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินของเอกชนจึงอาจมาจากการได้รับ
จัดสรรจากรัฐบาล การโอนสิทธิ หรือการรับมรดกสิทธิในการใช้ที่ดิน ในกรณีของชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนักลงทุนต่างชาติ สามารถใช้ที่ดินจากการเช่าจากชาวลาวได้ไม่เกิน 30 ปี หรือได้รับ
สัมปทานการใช้ที่ดินจากรัฐบาลในระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี หรือ 75 ปีสําหรับที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยสามารถต่ออายุได้  ทั้งน้ี ชาวต่างชาติที่ได้สิทธิในการใช้ที่ดินต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเก่ียวกับการแบ่ง
เขตที่ดินและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  

 
3.4.1.9 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ในภาพรวม ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของ สปป. ลาว ยังไม่ได้มาตรฐานมากนัก 

โดยดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของลาวอยู่ที่ระดับ 2.5 (ตารางที่ 3.32) ซึ่งถือว่าค่อนข้างตํ่า
เน่ืองจากอยู่ในอันดับที่ 108 จากการจัดอันดับของ 154 ประเทศทั่วโลก และหากเปรียบเทียบในภูมิภาค
อาเซียนแล้ว นับว่าสูงกว่าเฉพาะเมียนมาร์ (อันดับที่ 128) เท่าน้ัน โดยปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญ
คือ คุณภาพถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีถนนลาดยางคิดเป็นเพียงร้อยละ 1 ของถนนท้ังหมด ซึ่งเป็น
สัดส่วนที่ตํ่าที่สุดในภูมิภาค (ยกเว้นเมียนมาร์ ซึ่งไม่มีข้อมูลถนนลาดยาง) 

 
 ประชาชนใน สปป. ลาว ที่เข้าถึงไฟฟ้าได้คิดเป็นร้อยละ 78.0 ของประชากรท้ังหมด ซึ่ง

นับว่าอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ภายใต้แผนนโยบายขจัดความ
ยากจนภายในปี 2563 รัฐบาลลาวได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้าไปท่ัวประเทศต้ังแต่ปี 
2548  

 
 ทรัพยากรนํ้าของ สปป. ลาว มีความอุดมสมบูรณ์มาก โดยมีปริมาณนํ้าภายในที่นํามาใช้

ได้มากที่สุดในภูมิภาค คิดเป็น 29,197 ลูกบาศก์เมตรต่อคน และยังมีอัตราค่านํ้าตํ่าที่สุดในภูมิภาคในอัตรา 
0.34 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร 
  

                                                            
39  Law No. 01/97/NA on Land ณ วันท่ี 12 เมษายน 2540, The Land Law No. 04/NA ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2546 และ Decree on 

the Implementation of the Investment Promotion Law 
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ตารางที่ 3.32 เครื่องชี้วัดด้านโครงสร้างพืน้ฐานของ สปป. ลาว 

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์d (1=ตํ่า, 5=สูง) 2.50a 
ถนนลาดยาง (กิโลเมตร) 39,568 (ร้อยละ 1 ของถนนท้ังหมด)c 
การเข้าถึงไฟฟ้า (ร้อยละของประชากรท้ังหมด)  78.0b 
อัตราค่าไฟฟ้า ณ กรุงเวียงจันทน์  (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์) 0.08a 
ปริมาณนํ้าภายในท่ีนํามาใช้ได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อคน)  29,197b 
อัตราค่าน้ํา ณ กรุงเวียงจันทน์ (ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร) 0.34a 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูลธนาคารโลก, CIA World Factbook และ JETRO 
หมายเหตุ: aข้อมูลปี 2555   
 bข้อมูลปี 2554 

 cข้อมูลปี 2550   
dดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ โดยพิจารณาจากมิติด้านต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพของกระบวนการทาง
ศุลกากร คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค้าและการขนส่ง การจัดการการขนส่งสินค้าทางเรือ  
ความสามารถและคุณภาพของบริการด้านโลจิสติกส์ ความสามารถในการระบุและติดตามสินค้าท่ีส่งมอบ 
และความตรงต่อเวลาในการขนส่งสินค้าทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด ท้ังนี้ การคํานวณ
ค่าดัชนีดังกล่าว เป็นค่าเฉลี่ยของผลจากการสํารวจผู้ประกอบการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศต่างๆ 
ท่ัวโลก โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 โดย 5 คือ ค่าท่ีมากท่ีสุดและแสดงว่ามีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สูงท่ีสุด
โดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ ในปี 2555 เป็นการเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก
จํานวน 154 ประเทศ 

 

3.4.2 การจัดต้ังธุรกิจ 

 

3.4.2.1 รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของต่างชาติ40 
มาตรา 8 ของกฎหมายส่งเสริมการลงทุนปี 2009 ระบุว่า รูปแบบทางกฎหมายในการ

จัดต้ังธุรกิจใน สปป. ลาว ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ การจัดต้ังวิสาหกิจที่มีต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด 
การจัดต้ังกิจการร่วมทุน (joint venture) และธุรกิจร่วมสัญญา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1)  การจัดต้ังวิสาหกิจที่มีต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด 
การจัดต้ังวิสาหกิจที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (wholly-owned 

enterprise) สามารถทําได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดต้ังวิสาหกิจการค้าที่มีเจ้าของคนเดียว (sole 
trader enterprise) การจัดต้ังบริษัทจํากัดโดยเจ้าของคนเดียว บริษัทจํากัดการจัดต้ังห้างหุ้นส่วนประเภท
จํากัดและไม่จํากัดความรับผิด สํานักงานตัวแทน และสาขา ทั้งน้ี ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า 100,000  
ดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นในกรณีของการต้ังสํานักงานตัวแทน 
                                                            
40  http://www.investlaos.gov.la/files/InvestmentPromotionLaw2009.pdf 
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(2) การจัดต้ังกิจการร่วมทุน (joint venture) 
การจัดต้ังกิจการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนชาวลาวเป็นการทํา

สัญญาความร่วมมือกันระหว่างคู่สัญญา 2 ฝ่าย คือ นักลงทุนต่างชาติอย่างน้อยหนึ่งรายและนักลงทุน
ท้องถิ่นชาวลาวอย่างน้อยหน่ึงรายเพ่ือประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่ตกลงในสัญญา ทั้งน้ี นักลงทุน
สามารถร่วมจัดต้ังกิจการร่วมทุนได้กับเอกชนชาวลาวหรือองค์กรของรัฐ โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขว่านักลงทุน
ต่างชาติจะต้องมีทุนจดทะเบียนในวิสาหกิจน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 

(3) ธุรกิจร่วมสัญญา 
ธุรกิจร่วมสัญญาหรือการทําสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการ

ลงทุนใน สปป. ลาว ที่สามารถดําเนินกิจการได้โดยไมต้่องจัดต้ังนิติบุคคลใหม่เพ่ือดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลด
ความยุ่งยากในการขอใบอนุญาตลงทุน อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการลงทุนดังกล่าวไม่เป็นที่นิยม เพราะ
จะไม่ได้รับผลประโยชน์ในทางภาษีและไม่สามารถใช้ในกิจการที่ต้องมีการขออนุญาต เช่น สัมปทานต่างๆ 
จึงทําให้การลงทุนในรูปแบบของการทํากิจการร่วมทุนและการต้ังวิสาหกิจที่มีต่างชาติเป็นเจ้าของได้รับ
ความนิยมจากนักลงทุนมากกว่า 
 

3.4.2.2  กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของต่างชาติ 
ในการจัดต้ังบริษัททุกประเภท นักลงทุนต้องย่ืนจดทะเบียนช่ือวิสาหกิจกับสํานักงาน

ทะเบียนวิสาหกิจ (Enterprise Registration Office: ERO) เพ่ือขออนุญาตใช้ช่ือวิสาหกิจ หลังจากน้ันจึง
จะได้รับใบรับรองช่ือและสามารถย่ืนขอใบอนุญาตลงทุน (Foreign Investment Lincese: FIL) ได้ โดยย่ืน
เอกสารที่เก่ียวข้องไปยังฝ่ายการลงทุนท้องถิ่นและต่างประเทศ (Department of Domestic and 
Foreign Investment: DDFI) ภายใต้กระทรวงวางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and 
Investment) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการลงทุนทั้งในท้องถิ่นและจากต่างชาติ และมีการ
ให้บริการครบวงจรในจุดเดียว (One-stop Service) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้นักลงทุน  

 
 เอกสารที่นักลงทุนต้องย่ืนเพ่ือขออนุญาตลงทุนประกอบด้วย 

 ใบคําร้องที่กรอกเรียบร้อยแล้ว 

 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการลงทุน โดยต้องมีรายละเอียด
เก่ียวกับสินทรัพย์และหน้ีสินเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 ร่างข้อบังคับของบริษัท 

 เอกสารประจําตัวของนักลงทุน โดยหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องย่ืนใบสําคัญประจําตัว 
เช่น หนังสือเดินทาง และหากเป็นนิติบุคคลต้องย่ืนสําเนาใบรับรองการจดทะเบียน
ธุรกิจ 
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 ในกรณีที่เป็นกิจการร่วมค้า ต้องย่ืนบันทึกความเข้าใจหรือความตกลงจัดต้ังกิจการร่วม
ค้า 

 ใบรับรองช่ือวิสาหกิจ 

 เอกสารสนับสนุนศักยภาพด้านการเงินของผู้ลงทุน 

 เงินค่าสมัคร 100 ดอลลาร์สหรัฐ สําหรับโครงการลงทุนมูลค่าตํ่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และ 200 ดอลลาร์สหรัฐ สําหรับโครงการลงทุนมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ขึ้นไป 

 เอกสารทั้งหมดต้องทําสําเนาทั้งสิ้น 4 ฉบับ  
 

 หลังจากย่ืนเอกสารทั้งหมดแล้ว DDFI จะตรวจสอบเอกสาร และอาจติดต่อนักลงทุนใน
กรณีที่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม หลังจากน้ันจึงจะส่งเอกสารทั้งหมดไปยังกระทรวงที่เก่ียวข้องกับโครงการ
ลงทุน โดยกระบวนการทั้งหมดน้ีใช้เวลาไม่เกิน 60 วัน นักลงทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมาย
กําหนดจะได้รับใบอนุญาตลงทุน ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจจากกระทรวงพาณิชย์ และแบบฟอร์มการ
จดทะเบียนภาษีจากกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ขอบเขตของใบอนุญาตแต่ละชนิดค่อนข้างจํากัด ทําให้บริษัท
อาจต้องขอรับใบอนุญาตนําเข้าหรือส่งออก นอกเหนือจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจเพ่ือดําเนินการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
3.4.2.3 ข้อจํากัดในการลงทุนของต่างชาติ 

กฎหมายส่งเสริมและจัดการการการลงทุนจากต่างชาติ (Law on the Promotion and 
Management of Foreign Investment, 1994) และกฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ (Law on 
the Promotion of Foreign Investment, 2004) ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับปี 
1994 โดยกฎหมายดังกล่าวห้ามไม่ให้นักลงทุนต่างชาติประกอบธุรกิจค้าปลีก ยกเว้นมีโรงงานผลิตอยู่ใน 
สปป. ลาว ส่วนการค้าส่งน้ัน สามารถทําได้ผ่านผู้จัดจําหน่ายในธุรกิจ 3 ประเภท คือ เสื้อผ้า รองเท้า และ
เครื่องนุ่งห่ม โดยผู้จัดจําหน่ายต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยชาวลาวอย่างตํ่าร้อยละ 51  
 

3.4.2.4 สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 
กฎหมายส่งเสริมการลงทุนของ สปป. ลาว แบ่งระดับการส่งเสริมการลงทุนออกเป็น 3 

ระดับ คือ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมสูงสุด (ระดับ 1) กิจการที่ได้รับการส่งเสริมปานกลาง (ระดับ 2) และ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมตํ่า (ระดับ 3) โดยพิจารณาจากระดับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างงานเป็นหลัก  
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 นอกจากน้ี เขตส่งเสริมการลงทุนแบ่งเป็น 3 เขต คือ พ้ืนที่ที่โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ได้รับ
การพัฒนา (เขต 1) พ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานบางส่วน (เขต 2) และพ้ืนที่เมืองใหญ่ที่มีสาธารณูปโภค
พร้อม (เขต 3)  

 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีในแต่ละเขตส่งเสริมการลงทุนมีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 3.33) 

 
ตารางที่ 3.33 สิทธิประโยชน์ทางภาษีในแต่ละเขตส่งเสริมการลงทนุของ สปป. ลาว 

กิจการ เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 
การลงทุนระดับ 1 

ยกเว้นภาษีกําไร 10 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 6 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 4 ปี 

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 
การลงทุนระดับ 2 

ยกเว้นภาษีกําไร 6 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 4 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 2 ปี 

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 
การลงทุนระดับ 3 

ยกเว้นภาษีกําไร 4 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 2 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 1 ปี 

ท่ีมา: Lao Law on Investment Promotion 2009. 

 

 นอกจากภาษีกําไร นักลงทุนยังได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีเพ่ิมเติม คือ  
1) ได้รับการยกเว้นภาษีกําไรในปีบัญชีน้ัน สําหรับกําไรที่นําไปขยายกิจการที่ได้รับ

อนุญาต  
2) ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าและอากรที่เก็บจากการนําเข้าอุปกรณ์ อะไหล่ และ

เครื่องจกัรในการผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไม่มีในประเทศหรือมีไม่เพียงพอ  
3) ได้รับการยกเว้นภาษีส่งออกสําหรับการส่งออกสินค้าทั่วไป ส่วนการส่งออก

ทรัพยากรธรรมชาติน้ัน ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4) หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปีน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหัก

ออกจากรายได้ในปีถัดไปได้แต่ไม่เกิน 3 ปี  
 

3.4.2.5 การรับรองและคุ้มครองการลงทุน 
กฎหมายว่าด้วยการลงทุนของต่างชาติให้การคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดําเนิน

กิจการใน สปป. ลาว โดยให้สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองแก่นักลงทุนต่างชาติรวมทั้งการคุ้มครอง
กิจการ และทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติด้วยดังน้ี 

 อนุญาตให้นักลงทุนเช่าที่ดินและโอนสิทธิและผลประโยชน์จากการเช่าที่ดินได้ 

 นักลงทุนจะไม่ถูกเรียกคืนทรัพย์สิน หรือนําเอาทรัพย์สินไปจัดสรรใหม่ 
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 นักลงทุนสามารถส่งรายได้และเงินทุนกลับไปยังประเทศของตนหรือประเทศอ่ืน
ได้อย่างเสรี 

 รัฐบาลให้การรับรองว่าจะไม่เข้าแทรกแซงตลาด และจะปล่อยให้มีการแข่งขันเสรี 

 ไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติของนักลงทุน 
 
3.4.3. ภาษี 

 

3.4.3.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 ภายใต้กฎหมายภาษีของ สปป. ลาว ฉบับแก้ไข (Amended Tax Law) ซึ่งมีผลบังคับใช้

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 นิติบุคคลทุกประเภทซึ่งจดทะเบียนดําเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายของ สปป. ลาว 
รวมท้ังนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติและประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว มีหน้าที่ต้อง
ชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย 

(1) รายได้ที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ 

 รายได้จากการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

 รายได้จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 รายได้จากการส่งออกและนําเขา้ 
 รายได้จากธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก 

 รายได้จากการให้บริการ 

 รายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ 

(2) ภาษีกําไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน  
สปป. ลาว ไม่ได้มีการระบุเก่ียวกับการชําระภาษีกําไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน  

(3) เงินปันผล  
กฎหมายของ สปป. ลาว กําหนดให้มีการชําระภาษีจากเงินปันผลในอัตราร้อยละ 10 

ของเงินปันผลที่ได้รับ 
(4) การลดหย่อนภาษี 

ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจบางประเภทสามารถนํามาหักออกจากรายได้ในการ
คํานวณกําไรได้ ดังน้ี 

 ค่าใช้จ่ายโดยท่ัวไปในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโฆษณา  
เงินค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่า และค่าประกันภัย 

 ค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าเดินทางและค่าอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า 
สามารถนํามาหักได้สูงสุดร้อยละ 0.4 ของรายได้ประจําปี 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังธุรกิจ 

 เงินสํารองที่กันไว้สําหรับรายการท่ีมีความเสี่ยง เช่น สินค้าคงคลัง 

 ภาษีการค้าและรายจ่ายที่เก่ียวข้องกับภาษีการค้าซึ่งไม่ได้รับการยกเว้น 
ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือย ดอกเบ้ียที่ชําระให้แก่ผู้ถือหุ้น ค่าปรับ เงินบริจาค เงินสนับสนุน และเงินค่าของขวัญ  
 

(5) การขาดทุน  
หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปีน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหัก

ออกจากรายได้ในปีถัดไปได้แต่ไม่เกิน 3 ปี 

(6) การหักค่าเสื่อมราคา  
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจสามารถนํามาหัก

ลดหย่อนภาษีได้ หากคิดคา่เสื่อมราคาแบบเส้นตรงหรือแบบถดถอย 
(7) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

สปป. ลาว เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งภายในและต่างประเทศ รวมท้ังนิติบุคคล
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนในอัตราเท่ากัน ที่ร้อยละ 24 
ส่วนธุรกิจขนาดกลางและย่อยต้องชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอัตราก้าวหน้าที่ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 
ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและรายได้ ส่วน SMEs ที่มีรายได้ต่อปีตํ่ากว่า 12 ล้านกีบจะได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล   

 

3.4.3.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
กฎหมาย สปป. ลาว กําหนดให้ผู้ที่มีถิ่นพํานักใน สปป. ลาว คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศมากกว่า 182 วันในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจากรายได้ทั้งที่เกิดในประเทศและรายได้ที่เกิดจากต่างประเทศ ในขณะที่ผู้ที่ไม่มีถิ่นพํานักใน  
สปป. ลาว จะจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้ที่เกิดในประเทศเท่าน้ัน  

(1) รายได้ที่เป็นค่าจ้างที่ต้องเสียภาษี 
รายได้ที่เป็นค่าจ้างที่ต้องเสียภาษี คือ รายได้ที่เกิดจากการจ้างงาน ซึ่งครอบคลุม

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการ และคา่สิ่งอํานวยความสะดวกที่ได้รับจากนายจ้าง รวมไป
ถึงรายได้จากการลงทุนและรายได้จากสินทรัพย์  

(2) อัตราภาษี 
สปป. ลาว เรียกเก็บภาษีเงินได้จากผู้ที่มีเงินเดือนและค่าจ้าง ทั้งที่เป็นชาวลาวและ

ชาวต่างชาติในอัตราก้าวหน้า โดยอัตราสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 24  
(3) การย่ืนภาษี 
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นายจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ออกจากเงินเดือนก่อนที่จะจ่ายให้ลูกจ้างและมีหน้าที่
ต้องชําระภาษีส่วนน้ันให้กับทางการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดมา  

 
3.4.3.3 ภาษีทางอ้อม 

(1) ภาษีการค้า  
ภาษีการค้า คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากการขายและนําเข้าสินค้าและบริการ ต้ังแต่การ

ขายส่งจากโรงงานจนถึงผู้ค้าปลีก โดยเก็บในอัตราเดียว คือ ร้อยละ 10 ทั้งน้ี ธุรกิจบางประเภทได้รับ
ยกเว้นภาษีการค้า เช่น ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจ
ส่งออกสินค้า และกิจกรรมของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น 

(2) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของ สปป. ลาว ดังแสดงในตารางที่ 3.34 

 

ตารางที่ 3.34 ประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่ายของ สปป. ลาว 

ประเภทของรายจ่าย อัตราภาษี (ร้อยละ) 

เงินปันผล 10 
ค่าดอกเบี้ย 10 
ค่า Royalties 5 

ท่ีมา: Worldwide Corporate Tax Guide, Ernst & Young. 2013. 

 

(3) อากรแสตมป์ 
กฎหมายของ สปป. ลาว กําหนดให้ต้องชําระอากรแสตมป์ในอัตรา 15,000 – 

100,000 กีบ ขึ้นอยู่กับมูลค่าที่มีการซื้อขายกันในสัญญา 
(4) ภาษีอสังหาริมทรัพย์  

สปป. ลาว มีการเก็บภาษีที่ดินแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับที่ต้ัง ขนาด และประเภทของ
ที่ดิน (เช่น ที่ดินสําหรับก่อสร้างและท่ีดินสําหรับเกษตรกรรม เป็นต้น) โดยจะเก็บเป็นรายปีในอัตราตาม
ขนาดพ้ืนที่ ในช่วงไตรมาสแรกของปีปฏิทิน 

(5) ภาษีศุลกากร  
สปป. ลาว จัดเก็บภาษีศุลกากรสําหรับการนําเข้าและการส่งออกในอัตราร้อยละ 5-

40 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า  
 

3.4.3.4 ภาษีระหว่างประเทศ (อนุสัญญาภาษีซ้อน) 
สปป. ลาว มีการทําอนุสัญญาภาษีซ้อนกับจีน เกาหลีเหนือ และมีการทําอนุสัญญา

ดังกล่าวกับประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย บรูไน มาเลเซีย เมียนมาร์ และเวียดนาม 
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3.4.4 การจ้างงาน
41

 

 

3.4.4.1 การจ้างงานของบริษัทต่างชาติ 
กฎหมายของ สปป. ลาว กําหนดให้นักลงทุนต่างประเทศต้องให้ความสําคัญต่อการว่าจ้าง

แรงงานสัญชาติลาวเป็นอันดับแรก โดยผู้ประกอบการต่างชาติมีสิทธิในการว่าจ้างแรงงานฝีมือหรือ
ผู้เช่ียวชาญชาวต่างชาติได้ในกรณีที่จําเป็น ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อน นอกจากน้ี 
นายจ้างชาวต่างชาติต้องจัดให้มีการพัฒนาความรู้และฝีมือแรงงานแก่ลูกจ้างด้วย 

 

3.4.4.2 สัญญาจ้างงาน 
กฎหมายแรงงานของ สปป. ลาว กําหนดให้ต้องทําสัญญาจ้างงาน โดยอาจทําเป็นสัญญา

ว่าจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการว่าจ้าง ซึ่งอาจกําหนดเวลาหรือไม่ก็ได้ 
แต่ต้องมีระยะเวลาในการทดลองงานไม่เกิน 1 เดือนสําหรับแรงงานท่ีไร้ฝีมือและไม่เกิน 2 เดือนสําหรับ
แรงงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ 

 
3.4.4.3 การเลิกจ้าง 

การเลิกจ้างสามารถทําได้ใน 3 กรณี คือ  

 กรณีที่เป็นสัญญาจ้างถาวร ทั้งลูกจ้างและนายจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้างงาน
ได้ โดยสําหรับแรงงานทักษะ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ส่วนแรงงาน
ทั่วไป ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน  

 กรณีที่เป็นสัญญาจ้างงานช่ัวคราว ทั้งสองฝ่ายต้องแจ้งถึงการหมดสัญญาก่อนที่
สัญญาจ้างงานจะหมดอายุ 15 วัน  

 กรณีที่ลูกจ้างกระทําความผิด นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่จําเป็นต้อง
จ่ายเงินชดเชย 

 
3.4.4.4 ช่ัวโมงทํางาน 

การกําหนดช่ัวโมงทํางานจะแตกต่างกันตามประเภทของงาน กล่าวคือ สําหรับงาน
ธรรมดา ลูกจ้างจะทํางานได้ไม่เกิน 6 วัน และไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน หรือ 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ สําหรับ
งานหนักซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพหรือมีความเสี่ยงสูง ลูกจ้างจะทํางานได้ไม่เกิน 6 ช่ัวโมงต่อวัน หรือ 
36 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ นอกจากน้ี ลูกจ้างยังสามารถทํางานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 3 ช่ัวโมงต่อวัน และไม่เกิน 30 
ช่ัวโมงต่อเดือน 

 
                                                            
41  ภายใต้กฎหมายแรงงานของ สปป. ลาว (Decree of the President of the Lao People’s Democratic Republic on the 

Promulgation of the Labour Law) ณ วันที่ 21 เมษายน 2537  
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3.4.4.5 อัตราค่าจ้าง 
เมื่อปี 2555 รัฐบาลกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าที่ 626,400 กีบต่อเดือน (ประมาณ 2,500 

บาท)  และต้องจ่ายค่าอาหารให้กับลูกจ้างในอัตรา 8,500 กีบต่อวัน (ประมาณ 34 บาท) นอกจากน้ี 
ผู้ประกอบการเอกชนที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป ต้องจ่ายเงินสมทบในระบบประกันสังคมของลูกจ้างในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนลูกจ้างด้วย 

 
 

3.4.4.6 การลาประจําปี 
กฎหมายของ สปป. ลาว กําหนดให้ลูกจ้างลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี และสําหรับ

ลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างถาวรหรือสัญญาจ้างช่ัวคราวที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี ซึ่งทํางานมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 
1 ปี จะมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีได้ 15 วันต่อปี  

 
3.4.4.7 การจ้างงานชาวต่างชาติ 

การจ้างงานชาวต่างชาติสามารถทําได้ในกรณีที่จําเป็น โดยจะต้องเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ
หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ และจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อน นอกจากน้ี กฎหมายอนุญาตให้
จ้างงานชาวต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของลูกจ้างทั้งหมดที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และจ้างชาวต่างชาติได้ไม่
เกินร้อยละ 12 ของลูกจ้างที่เป็นแรงงานมีฝีมือ 
 

3.4.4.8 วีซ่าและใบอนุญาตทํางาน 
ชาวต่างชาติที่จะทํางานใน สปป. ลาว ต้องมีใบอนุญาตเข้าเมืองประเภทธุรกิจ หรืออาจ

ขอใบอนุญาตเข้าเมืองประเภทนักท่องเที่ยวก่อน แล้วจึงขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตเข้าเมืองประเภทธุรกิจใน      
สปป. ลาว ก็ได้ แต่ต้องได้รับการรับรองโดยบริษัทที่จดทะเบียนใน สปป. ลาว ซึ่งเป็นผู้จ้างงานว่าเป็นผู้ที่
ได้รับการจ้างให้มาปฏิบัติงานในวิสาหกิจน้ันจริง นอกจากน้ี นักลงทุนต่างชาติและลูกจ้างต่างชาติต้องขอ
ใบอนุญาตทํางานด้วย 
 
 3.4.4.9 กําลังแรงงาน 

กําลังแรงงานของ สปป. ลาว ถือว่ามีจํานวนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
โดยมากกว่าสิงคโปร์เล็กน้อย ในปี 2555 สปป. ลาว มีกําลังแรงงานทั้งหมด 3,320,949 คน นอกจากน้ี 
อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับตํ่ามาก โดยในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 1.30 (ตารางที่ 3.35)  
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ตารางที่ 3.35 กําลังแรงงานและอัตราการว่างงานของ สปป. ลาว ปี 2550 – 2555  

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

กําลังแรงงาน (คน) 2,867,245 2,955,139 3,047,571 3,134,095 3,230,458 3,320,949 
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.30 
ท่ีมา: ฐานข้อมูลธนาคารโลก 

 
3.4.5 การควบคุมเงนิตราระหว่างประเทศ 

 
การโอนเงินจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในการลงทุนของชาวต่างชาติจะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคาร

แห่ง สปป. ลาว ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการลงทุนของชาวต่างชาติ โดยท่ีนักลงทุนต่างชาติได้รับอนุญาตให้
ส่งคืนกําไรกลับประเทศ อย่างไรก็ตาม เงินทุนที่จะส่งกลับจะถูกจํากัดโดยดูจากเงินทุนที่นําเข้ามาผ่าน
ระบบธนาคาร นอกจากน้ี บริษัทต้องแสดงหลักฐานของทุนจดทะเบียนที่ได้ชําระแล้ว เพ่ือขออนุญาตโอน
เงินปันผลกลับประเทศได้ ส่วนการโอนทุนจดทะเบียนกลับประเทศ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้ีและ
รัฐบาลในการลงทุนจดทะเบียน 
 
3.4.6 เทคโนโลยี 

 

 3.4.6.1  สถานภาพด้าน ICT  
สปป. ลาว เป็นประเทศท่ีมีการเข้าถึงเทคโนโลยีด้าน ICT ในระดับไม่สูงนัก ทั้งการเข้าถึง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั้งแบบประจําที่ (fixed 
broadband) และแบบเคลื่อนที่ (mobile broadband) และปริมาณแบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศต่อผู้ใช้ กล่าวคือ หากพิจารณาการเข้าถึงและการใช้ต่อประชากร 100 คน สปป. ลาว มีสัดส่วน
การเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 64.7 อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตร้อยละ 10.8 การใช้อินเทอร์เน็ตบ
รอดแบนด์แบบประจําที่และแบบเคลื่อนที่ร้อยละ 1.5 และ 0.8 ตามลําดับ42 และแบนด์วิธของอินเทอร์เน็ต
ระหว่างประเทศ 1,752 บิตต่อวินาที ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับตํ่า (ตารางที่ 3.36) 

 
 3.4.6.2 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ข้อมูลล่าสุดปี 2552 พบว่า สปป. ลาว มีการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร (patent 
application) เพียง 1 รายการเท่าน้ัน นับว่าตํ่าที่สุดในภูมิภาคอาเซียน หากพิจารณาการย่ืนคําขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตรของชาวลาวและชาวต่างชาติต่อสํานักงานสิทธิบัตรในประเทศในปี 2541–2555 โดยแบ่ง
ตามประเภทเทคโนโลยีพบว่า เทคโนโลยีที่มีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรมากท่ีสุด คือ สาขาการขนถ่าย 

                                                            
42  อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบเคล่ือนที่การใช้บริการข้อมูลด้วยระบบ 3G ซึ่งผู้ใช้ 1 คนอาจมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการ 3G มากกว่า 1 

เลขหมาย 
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(handling) (ร้อยละ 22.73) รองลงมา คือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ร้อยละ 13.64) และยารักษาโรค 
(ร้อยละ 9.09) ตามลําดับ  

 
ตารางที่ 3.36 ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีที่สาํคัญของ สปป. ลาว ปี 2555 

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
สถานภาพด้าน ICT  
การเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 64.7
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 10.8
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 1.5
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบเคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 0.8
แบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อผู้ใช้  (บิตต่อวินาที) 1,752
ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ร้อยละของรายได้มวลรวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากร) -
  
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
การย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรรวม (รายการ) 1a

ประเภทเทคโนโลยีท่ีมีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรมากท่ีสุด(ร้อยละ) Handling (22.73)b

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูล ITU, WIPO 
หมายเหตุ: aข้อมูลปี 2552 
 bเป็นผลรวมของการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต้ังแต่ปี 2541-2555 
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3.5 สหพันธรฐัมาเลเซีย 

3.5.1 สภาวะตลาดโดยท่ัวไป 

 
3.5.1.1 ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของมาเลเซียในปี 2555 มีมูลค่า 305.0 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5.64 และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว 
10,432.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของมาเลเซียค่อนข้างตํ่า ที่ร้อยละ 1.66 สําหรับเงิน
สกุลหลักที่ใช้ในมาเลเซีย คือ ริงกิต (MYR) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คือ 3.09  
ริงกิตต่อหน่ึงดอลลาห์สหรัฐ (ตารางที่ 3.37) 

 
ตารางที่ 3.37 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจทีส่ําคัญของมาเลเซีย ปี 2550 – 2555 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

193.6 231.0 202.3 247.5 289.3 305.0

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (ร้อยละ) 

6.29 4.83 -1.51 7.43 5.13 5.64

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว 
(ดอลลาร์สหรัฐต่อคน) 

7,218.4 8,460.4 7,277.8 8,754.2 10,058.0 10,432.1

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 2.03 5.44 0.58 1.71 3.17 1.66
อัตราแลกเปลี่ยนทางการ  

(ริงกิต/ดอลลาร์สหรัฐ) 
3.44 3.34 3.52 3.22 3.06 3.09

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูลธนาคารโลก 

 
3.5.1.2 ระบบธนาคาร43 

สถาบันการเงินในมาเลเซียอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารกลาง (Bank Negara 
Malaysia) ซึ่งทําหน้าที่กําหนดนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน รักษาเสถียรภาพและส่งเสริม
โครงสร้างทางการเงินให้เข้มแข็ง ทั้งยังเป็นนายธนาคารให้กับรัฐบาล  

 
ปัจจุบัน ระบบธนาคารของมาเลเซียประกอบด้วยสถาบันการเงินประเภทต่างๆ ดังน้ี 
- ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) 27 แห่ง เป็นธนาคารของท้องถิ่น 8 แห่ง และ
ธนาคารของต่างชาติ 19 แห่ง 

- ธนาคารอิสลาม (Islamic Bank) 16 แห่ง แบ่งเป็น 
- ธนาคารอิสลามระหว่างประเทศ (International Islamic Bank) 5 แห่ง 

                                                            
43  ที่มา: Bank Negara Malaysia 
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- สถาบันวาณิชธนกิจ (Investment Bank) 16 แห่ง  
นอกจากน้ี ยังมีสถาบันการเงินประเภทอ่ืนๆ เช่น บริษัทประกันภัย discount House 

และ money broker เป็นต้น 
   

3.5.1.3 การถือครองที่ดิน 
กฎระเบียบในการถือครองที่ดินจะแตกต่างกันในแต่ละรัฐของมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม 

ภายใต้กฎหมายที่ดินของมาเลเซีย (Land Acquisition Act 1960 และ Land Conservation Act 1960) 
วิสาหกิจต่างชาติสามารถถือครองที่ดินเพ่ือต้ังโรงงานอุตสาหกรรมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงาน
วางแผนด้านเศรษฐกิจ  (Economic Planning Unit: EPU) ภายใต้สํานักนายกรัฐมนตรี (Prime 
Minister’s Department) 

 
3.5.1.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ในภาพรวม โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศมาเลเซียนับได้ว่ามีความพร้อม ทั้งการ
พิจารณาจากดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ อัตราการเข้าถึงไฟฟ้า และปริมาณนํ้าที่นํามาใช้ได้ โดย
จากข้อมูลปี 2555 มาเลเซียมีค่าดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ที่ระดับ 3.49 ซึ่งอยู่ที่อันดับ 29 จาก 
154 ประเทศที่มีการจัดอันดับทั้งหมด นอกจากน้ี มาเลเซียมีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าร้อยละ 99.5 และมี
ปริมาณนํ้าที่นํามาใช้ได้ 20,097.6 ลูกบาศก์เมตรต่อคน 

 
หากพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พบว่า อัตราค่าไฟฟ้าคิด

เป็น 0.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ และอัตราค่านํ้าคิดเป็น 0.68 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร (ตารางที่ 
3.38) 
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ตารางที่ 3.38 เครื่องชี้วัดด้านโครงสร้างพืน้ฐานของมาเลเซีย 

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์d (1=ตํ่า, 5=สูง) 3.49a 
ถนน (กิโลเมตร) 144,403c 
การเข้าถึงไฟฟ้า (ร้อยละของประชากรท้ังหมด) 99.5b 
อัตราค่าไฟฟ้า ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์) 0.1a 
ปริมาณนํ้าภายในท่ีนํามาใช้ได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อคน) 20,097.6b 
อัตราค่าน้ํา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร)  0.68a 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูล ธนาคารโลก, CIA World Factbook 
หมายเหตุ: aข้อมูลปี 2555    

 bข้อมูลปี 2554 
 cข้อมูลปี 2553 
 d  ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์โดยพิจารณาจากมิติด้านต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพของกระบวนการทาง
ศุลกากร คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค้าและการขนส่ง การจัดการการขนส่งสินค้าทางเรือ  
ความสามารถและคุณภาพของบริการด้านโลจิสติกส์ ความสามารถในการระบุและติดตามสินค้าท่ีส่งมอบ 
และความตรงต่อเวลาในการขนส่งสินค้าทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ การ
คํานวณค่าดัชนีดังกล่าว เป็นค่าเฉลี่ยของผลจากการสํารวจผู้ประกอบการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 โดย 5 คือ ค่าท่ีมากท่ีสุดและแสดงว่ามีประสิทธิภาพด้านโล
จิสติกส์สูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ ในปี 2554 เป็นการเปรียบเทียบของประเทศ
ต่างๆ ท่ัวโลกจํานวน 155 ประเทศ   

 

3.5.2 การจัดต้ังธุรกิจ 

 

3.5.2.1 รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของต่างชาติ 
ภายใต้กฎหมายบริษัทของมาเลเซีย (Companies Act 1965) นักลงทุนต่างชาติสามารถ

ดําเนินการจัดต้ังธุรกิจในมาเลเซียภายใต้รูปแบบต่างๆ ดังน้ี 

 ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (sole proprietorship) อนุญาตให้จัดต้ังได้ในกรณีที่เป็นผู้
อยู่อาศัยถาวรเท่าน้ัน 

 ห้างหุ้นส่วน (กิจการร่วมทุนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 คน) อนุญาตให้
จัดต้ังได้ในกรณีที่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรเท่าน้ัน 

 บริษัทที่ควบกิจการกับบริษัทท้องถิ่น (locally incorporated company) ต้อง
มีผู้ถือหุ้นอย่างตํ่า 2 คน 

 บริษัทต่างชาติ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สํานักงานสาขา สํานักงานตัวแทน 
สํานักงานใหญ่ (Approved Operational Headquarter: OHQ) และศูนย์
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กระจายสินค้า (International Procurement Center: IPC) โดยไม่อนุญาตให้
บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนเป็นสํานักงานตัวแทนดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจ 

 
3.5.2.2 กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของต่างชาติ 

ภายใต้กฎหมายการจดทะเบียนบริษัทของมาเลเซีย (Registration of Businesses Act 
1956) ในการขออนุญาตจัดต้ังธุรกิจ นักลงทุนจะต้องย่ืนขอจดทะเบียนกับคณะกรรมการกํากับบริษัทของ
มาเลเซีย (Companies Commission of Malaysia: CCM44) โดยจะต้องย่ืนช่ือของบริษัทที่ต้องการจัดต้ัง
ให้กับทาง CCM ตรวจสอบ หลังจากน้ัน นักลงทุนจะต้องย่ืนเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ทาง CCM ตรวจสอบ
ภายใน 3 เดือนนับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติช่ือบริษัท  

 

3.5.2.3 ข้อจํากัดในการลงทุนของต่างชาติ 
ที่ผ่านมา คณะกรรมการการลงทุนจากต่างชาติ (The Foreign Investment 

Committee: FIC) ของมาเลเซียมีแนวนโยบายในการกําหนดสัดส่วนเงินทุนขั้นตํ่าของการควบรวมกิจการ 
โดยกําหนดให้บริษัทที่มีการควบรวมกิจการต้องมีสัดส่วนทุนของบริษัทเดิมอย่างตํ่าร้อยละ 30 อย่างไร 
ก็ตาม นับต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2546 มาเลเซียอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้ร้อยละ 100 ใน
การลงทุนในกิจการหรือโครงการลงทุนใหม่ทุกประเภท รวมถึงการขยายและปรับปรุงกระบวนการผลิตโดย
กิจการอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่กําหนดปริมาณการส่งออกสินค้า 

ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา รัฐบาลมาเลเซียเริ่มผ่อนคลายข้อจํากัดในการลงทุนของต่างชาติ
ในภาคบริการ ทั้งการอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 70 ในกิจการประเภทวาณิชธนกิจ บริษัท
ประกัน และธนาคารอิสลาม และให้ต่างชาติถือหุ้นได้สูงสุดร้อยละ 100 ในกิจการประเภทบริหารเงินทุน 
ล่าสุดในปี 2555 มาเลเซียได้เปิดเสรีภาคบริการในอีก 17 สาขาย่อย ครอบคลุมถึงการให้บริการ
โรงพยาบาลเอกชน บริการด้านการบัญชีและภาษี บริการด้านกฎหมาย บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรม 
เป็นต้น 

 
3.5.2.4 สิทธิประโยชน์ในการลงทุน45 

รัฐบาลมาเลเซียมีการให้สิทธิประโยชน์ภายใต้การลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม46 โดย
สิทธิประโยชน์ที่บริษัทสามารถย่ืนขอได้อาจจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ “pioneer status”และ 
“investment tax allowance (ITA)” ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ มูลค่าเพ่ิม ระดับเทคโนโลยี และ

                                                            
44  ในภาษามาเลย์ คือ Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) 
45  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ (2555). คู่มือการค้าและการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย. 
46  กฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ Promotion of Investments Act 1986, Income Tax Act 1967, Customs Act 1967, Sales Tax Act 

1972, Excise Tax 1976 และ Free Zones Act 1990 
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ความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนในประเทศ ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นนักลงทุน
ท้องถิ่นหรือต่างชาติ 

(1) pioneer status 
บริษัทที่ย่ืนขอสิทธิประโยชน์ในกลุ่มน้ีจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บางส่วนเป็นเวลา 

5 ปี นับจากวันที่เริ่มการผลิต โดยนํารายได้ร้อยละ 30 ของเงินได้สุทธิ (statutory income) หรือเงินที่
ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ มาใช้คํานวณเป็นฐานภาษี สําหรับบางเขตพ้ืนที่ที่รัฐบาล
ส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ ได้แก่ ซาราวัค ซาบาห์กลันตัน ตรังกานู ปาหัง และยะโฮร์ จะได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้ทั้งหมดเป็นเวลา 5 ปี 

(2) investment tax allowance 
บริษัทที่ย่ืนขอสิทธิประโยชน์ในกลุ่มน้ี สามารถนําค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทุน เช่น 

โรงงาน เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ตามเง่ือนไขขององค์การเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมมาเลเซีย 
(Malaysian Industrial Development Authority: MIDA) มาหักลดหย่อนได้ร้อยละ 60 ของค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ก่อนนําไปคํานวณภาษีเงินได้ในอัตราปกติ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินได้สุทธิ เป็นเวลา 5 ปี 
นับจากวันที่ค่าใช้จ่ายน้ันเกิดขึ้น สําหรับบางเขตพื้นที่ที่รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ ได้แก่ ซาราวัค 
ซาบาห์กลันตัน ตรังกานู ปาหัง และยะโฮร์ สามารถนําค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าทุนดังกล่าวมาหักลดหย่อนได้เต็ม
จํานวนและได้สูงสุดร้อยละ 100 ของเงินได้สุทธิ 

 
นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทั้ง 2 ประเภทข้างต้นแล้ว รัฐบาลมาเลเซียยังให้สิทธิ

ประโยชน์เพ่ิมเติมสําหรับสาขาที่ต้องการสนับสนุนเป็นพิเศษ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการ
ท่องเที่ยว สําหรับสาขาในภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมเป็นพิเศษ คือ โครงการลงทุนที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง โครงการลงทุนที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ โครงการลงทุนที่สร้างความเช่ือมโยง
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ การผลิตช้ินส่วนยานยนต์ รวมทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
ส่งเสริม 
 
3.5.3 ภาษี

47
 

 
3.5.3.1  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(1) รายได้ที่ต้องเสียภาษี 
รายได้ของนิติบุคคลที่ถูกนํามาคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประกอบไปด้วย 

 กําไรที่ ไ ด้รับจากการค้ าขาย  การทํา ธุร กิจ  และค่าบริการ วิชาชีพ 
(profession) ที่เกิดขึ้นในมาเลเซีย 

                                                            
47  กฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ Income Tax Act 1967, Customs Act 1967} Real Property Gains Tax Act 1976, Sales Tax Act 

1972, Service Tax Act 1975, Stamp Act 1949 และ Promotion of Investments Act 1986 
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 เงินปันผล ดอกเบ้ีย ส่วนลด ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (royalty) ค่าเช่า พรี
เมียม (premium) 

สําหรับรายได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศมาเลเซียไม่ต้องนํามาคํานวณเสียภาษี ยกเว้นนิติ
บุคคลในธุรกิจธนาคาร ประกันภัย การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ ต้องนํารายได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศ
มาเลเซียมาคํานวณภาษีด้วย ซึ่งรายได้ดังกล่าวสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ก่อนที่จะนํามาคํานวณ
ฐานภาษี 

(2) ภาษีกําไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน (capital gains tax) 
มาเลเซียมีการเก็บกําไรที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการเก็บอัตราภาษีดังน้ี  
- อัตราร้อยละ 15 สําหรับสินทรัพย์ที่มีการโอนภายใน 2 ปี นับต้ังแต่วันที่เริ่ม 

ถือครอง  
- อัตราร้อยละ 10 สําหรับสินทรัพย์ที่มีการโอนภายใน 3-5 ปี นับต้ังแต่วันที่เริ่ม 

ถือครอง 
- ไม่มีการเก็บภาษีสําหรับสินทรัพย์ที่มีการโอนหลังจาก 5 ปี นับต้ังแต่วันที่เริ่ม 

ถอืครอง 
(3) เงินปันผล (dividends) 

มาเลเซียไม่มกีารจัดเก็บภาษีจากเงินปันผล 
(4)  การลดหย่อนภาษี (deductions) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจและหน้ีสูญ (bad debt) สามารถนํามาหักลดหย่อนเพ่ือ
นําไปคํานวณหาฐานภาษีได้ สําหรับค่ารับรอง (entertainment expense) สามารถนํามาหักลดหย่อน
ภาษีได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  

(5)  การขาดทุน (losses) 
หากบริษัทขาดทุนจากการดําเนินกิจการในปีน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่

ขาดทุนไปหักออกจากรายได้ที่ถูกนําไปคํานวณเป็นฐานภาษีในปีถัดไปได้โดยไม่ได้จํากัดระยะเวลา 
(6)  การหักค่าเสื่อมราคา (tax depreciation) 

มาเลเซียไม่อนุญาตให้มีการนําค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรมาหักค่าเสื่อมราคา 
ยกเว้นในกรณีของสินค้าทุน โดยค่าเสื่อมราคาของโรงงานและเคร่ืองจักรสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ 
โดยในปีแรกสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 20 และปีต่อๆ ไปสามารถนําค่าเสื่อมมาหักลดหย่อน
ภาษีได้ร้อยละ 10-20 นอกจากน้ัน ค่าเสื่อมของสินทรัพย์อ่ืนๆ ยังสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ เช่น  

- ค่าเสื่อมราคาของอาคารสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 10 สําหรับปี
แรก และในปีต่อๆไปร้อยละ 3 

- ค่าเสื่อมราคาของศูนย์รับเลี้ยงเด็ก สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 10 
ต่อปี 
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- ค่าเสื่อมของอุปกรณ์สํานักงาน สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 20 ในปี
แรก และปีต่อๆ ไปร้อยละ 10 

(7)  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของมาเลเซียมีอัตราร้อยละ 25 สําหรับบริษัทในประเทศและ

ร้อยละ 20 สําหรับบริษัทต่างชาติ นอกจากน้ี บริษัทในประเทศขนาดกลางและย่อย (บริษัทที่มีทุนชําระ
แล้วในปีแรกไม่เกิน 2.5 ล้านริงกิต) ส่วนที่ไม่เกิน 500,000 ริงกิตแรกจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และ
ส่วนที่เกิน 500,000 ริงกิตจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 

 
3.5.3.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

(1)  รายได้ที่เป็นค่าจ้างที่ต้องเสียภาษี 
รายได้ที่ถูกนํามาคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประกอบด้วย กําไรจากการค้าขาย 

หรือการให้บริการวิชาชีพ ค่าจ้างและเงินเดือน รายได้จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย เงินบํานาญ เบ้ียรายปี 
และรายได้อ่ืนๆ ซึ่งเกิดขึ้นในมาเลเซีย 

(2)  ค่าลดหย่อน 
ผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนําค่าใช้จ่ายในการทํางานมาหักลดหย่อนได้ 

เช่น ค่าเดินทางและค่าสันทนาการ เป็นต้นสําหรับค่าเดินทางระหว่างบ้านและที่ทํางานไม่สามารถนํามา
เป็นค่าลดหย่อนได้ นอกจากน้ัน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น เงินบริจาคและเงินกู้ยืมสําหรับซื้อบ้าน สามารถนํามา
หักเป็นค่าลดหย่อนได้  

(3)  อัตราภาษี 
สําหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในมาเลเซีย (พํานักอยู่ในมาเลเซียเป็นเวลา 182 วัน

หรือมากกว่า ใน 1 ปีปฏิทิน) ต้องชําระอัตราภาษีเงินได้บุคคลในอัตราภาษีก้าวหน้า ดังแสดงในตารางที่ 
3.39 
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ตารางที่ 3.39 อัตราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของมาเลเซีย 

รายได้สุทธิ (ริงกิต) ภาษีขั้นตํ่าในแต่ละขั้น (เปโซ) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

0 –2,500 0 0 
2,500 – 5,000 0 1 
5,000 – 20,000 25 3 
20,000 – 35,000 475 7 
35,000 – 50,000 1,525 12 
50,000-70,000 3,325 19 

70,000 – 100,000 7,125 24 
100,000 ข้ึนไป 14,325 26 

ท่ีมา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 2556. 

 
สําหรับบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในมาเลเซีย ต้องชําระภาษีเงินได้ในอัตราเดียวที่

ร้อยละ 26 
 

(4)  การย่ืนภาษี 
บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติต้องย่ืนแบบชําระภาษี

ภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี 
 

3.5.3.3 ภาษีทางอ้อม 
(1) ภาษีการค้า  

มาเลเซียมีการจัดเก็บภาษีการขาย (sale tax) กับสินค้านําเข้าหรือสินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยทั่วไป สินค้าส่วนใหญ่จะมีการเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 5-10 แต่สําหรับสินค้าประเภท
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และบุหรี่จะเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 20 และ 25 ตามลําดับ ขณะที่สินค้าเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวและกีฬา หนังสือ หนังสือพิมพ์ ไม่ต้องเสียภาษี 

(2)  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (withholding taxes) 
มาเลเซียมีการคิดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังแสดงในตารางที่ 3.40 
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ตารางที่ 3.40 รายการทีค่ิดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของมาเลเซีย 

รายการ อัตราภาษี (ร้อยละ) 

รายได้จากการให้บริการทางเทคนิคสําหรับผู้ท่ีไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในมาเลเซีย48 (เช่น การให้บริการ
วิชาการ บริการติดต้ังเคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ในโรงงาน เป็นต้น) 

10 

ดอกเบี้ย 15 
ค่า royalty 10 
รายได้อ่ืนๆ เช่น คอมมิชชัน ค่าธรรมเนียมการรับประกัน ค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน ค่า
นายหน้า เป็นต้น 

10 

ท่ีมา: Malaysian Investment Development Authority 

 
(3) อากรแสตมป์ (stamp duty) 

มาเลเซียมีการเก็บค่าอากรแสตมป์สําหรับสัญญาการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในอัตรา
ร้อยละ 1-3 และสําหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ในอัตราร้อยละ 0.3 

(4)  ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (property tax) 
มาเลเซียมีการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละรัฐ 

(5)  ภาษีศุลกากร (customs duty) 
มาเลเซียมีการจัดเก็บภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละ 0-50 ขึ้นอยู่กับประเภท 

สินค้านําเข้า โดยเฉล่ียแล้วจะมีการเก็บภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละ 5.74  
 
3.5.3.4  ภาษีระหว่างประเทศ (อนุสญัญาภาษีซ้อน) 

มาเลเซียได้ทําอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ กว่า 76 ประเทศ (รวมทั้งทุกประเทศ
ในอาเซียน ยกเว้นกัมพูชา) 

 
3.5.4 การจ้างงาน

49
 

 

3.5.4.1 สัญญาจ้างงาน 
(1) การเลิกจ้าง 

กฎหมายการจ้างงานกําหนดให้นายจ้างต้องแจ้งแก่ลูกจ้างหากมีการเลิกจ้างงาน โดย
มีรายละเอียดดังน้ี 

- ต้องแจ้งล่วงหน้า 4 สัปดาห์ ในกรณีที่ลูกจ้างทํางานน้อยกว่า 2 ปี 
- ต้องแจ้งล่วงหน้า 6 สัปดาห์ ในกรณีที่ลูกจ้างทํางาน 2-5 ปี 
- ต้องแจ้งล่วงหน้า 8 สัปดาห์ ในกรณีที่ลูกจ้างทํางานต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป 

                                                            
48  อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในมาเลเซียไม่จําเป็นต้องชําระภาษีดังกล่าวหากมีการทําอนุสัญญาภาษีซ้อน 
49  ภายใต้ Employment Act 1955 และ Holiday Act 1951 
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(2) ช่ัวโมงทํางาน 
กฎหมายการจ้างงานของมาเลเซียกําหนดให้ลูกจ้างทํางานไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน 

หรือ 48 ช่ัวโมงต่อ 1 สัปดาห์ 
(3) อัตราค่าจ้าง 

ในปี 2556 รัฐบาลมาเลเซียกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าที่ 900 ริงกิตต่อเดือน สําหรับ
รัฐคาบสมุทร และ 800 ริงกิตต่อเดือนสําหรับรัฐซาบาห์ ซาราวัก และลาบวน 

(4) การลาประจําปี 
กฎหมายการจ้างงานของมาเลเซียกําหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิในการลา ดังน้ี 

 ลาประจําปี 
 -  ลาได้ 8 วัน สําหรับอายุงานน้อยกว่า 2 ปี  
 -  ลาได้ 12 วัน สําหรับอายุงาน 2-5 ปี  
 -  ลาได้ 16 วัน สําหรับอายุงานเกิน 5 ปี 

 วันหยุดราชการ 11 วัน 

 ลาป่วยได้ 14-22 วันต่อปี 

 ลาคลอดได้ไม่เกิน 60 วัน 
 

3.5.4.2 วีซ่าและใบอนญุาตทํางาน 
บริษัทต่างชาติที่อยู่ในภาคการผลิตได้รับอนุญาตให้จ้างงานชาวต่างชาติในกรณีที่ไม่

สามารถจ้างแรงงานในประเทศได้ โดยต้องย่ืนคําร้องเพ่ือขออนุญาตกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ประเภทของกิจการ โดยสําหรับกิจการในภาคอุตสาหกรรม ต้องย่ืนคําร้องให้แก่ Malaysian Industrial 
Development Authority (MIDA) โดยบริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนต่างชาติที่ชําระแล้วอย่างน้อย 
500,000 ริงกิต ทั้งน้ี ระยะเวลาและตําแหน่งงานที่จะจ้างได้ขึ้นอยู่กับทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว เช่น 
กิจการที่มีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้ว 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป จะสามารถจ้างชาวต่างชาติได้ 10 
ตําแหน่ง ในจํานวนน้ีรวมตําแหน่งบริหารหลัก 5 ตําแหน่ง ซึ่งสามารถทํางานในมาเลเซียได้เป็นระยะเวลา
สูงสุด 10 ปี ส่วนตําแหน่งงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารหลัก สามารถทํางานในมาเลเซียได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 5 ปี 
หรือในกรณีของกิจการที่มีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้วต้ังแต่ 0.2-2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะสามารถจ้างงาน
ชาวต่างชาติได้ 5 ตําแหน่ง ในจํานวนน้ีรวมตําแหน่งบริหารหลัก 1 ตําแหน่ง ซึ่งสามารถทํางานในมาเลเซีย
ได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 10 ปี ส่วนตําแหน่งงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารหลัก สามารถทํางานในมาเลเซียได้เป็น
ระยะเวลาสูงสุด 5 ปี 
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นายจ้างที่จะจ้างคนงานต่างชาติจะต้องทําใบอนุญาตทํางานให้กับลูกจ้าง โดยนําเอกสาร
ไปย่ืนที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศมาเลเซีย โดยค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันตามอาชีพที่ขออนุญาต 
ประกอบด้วย ค่าภาษี ค่าตรวจสุขภาพ ค่าออกใบอนุญาต ค่าประกันสุขภาพ ค่ามัดจํารับรองความ
ปลอดภัย ทั้งน้ี ใบอนุญาตทํางานโดยทั่วไปมีอายุ 1 ปี   

 
3.5.4.3 กําลังแรงงาน 

กําลังแรงงานในประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในปี 2555 มาเลเซียมี
กําลังแรงงานทั้งสิ้น 12,717,901 คน ขณะที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.10 ในระดับเดียวกับปีก่อนหน้า 
(ตารางที่ 3.41) 
 

ตารางที่ 3.41 กําลังแรงงานและอัตราการว่างงานของมาเลเซีย ปี 2550 – 2555 

  2550 2551 2552 2553 2554 2555 

กําลังแรงงาน (คน) 11,394,970   11,605,640 11,834,370 12,084,841 12,399,724 12,717,901 

อัตราการว่างงาน 
(ร้อยละ) 

3.20 3.30 3.70 3.40 3.10 3.10 

ท่ีมา: ฐานข้อมูลธนาคารโลก 

 
3.5.5 การควบคุมเงนิตราระหว่างประเทศ 

 

ภายใต้ Exchange Control Act 1953 มาเลเซียมีนโยบายการควบคุมเงินตราต่างประเทศท่ี
ค่อนข้างผ่อนคลาย  โดยนักลงทุนต่างชาติสามารถเคล่ือนย้ายเงินตราที่เป็นเงินทุน กําไร เงินปันผล 
ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ ค่าเช่า และค่านายหน้า ได้อย่างอิสระ 

 
3.5.6 เทคโนโลยี 

 

3.5.6.1  สถานภาพด้าน ICT  
สถานภาพด้าน ICT ของมาเลเซียอยู่ในระดับดีหากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน

ภูมิภาคอาเซียน กล่าวคือ หากพิจารณาการเข้าถึงและการใช้ต่อประชากร 100 คน มาเลเซียมีสัดส่วนการ
เข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 141.350 อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตร้อยละ 65.8 การใช้อินเทอร์เน็ต 
บรอดแบนด์แบบประจําที่และแบบเคลื่อนที่ร้อยละ 8.4 และ 13.651 ตามลําดับ และปริมาณแบนด์วิธของ
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศที่ 16,378 บิตต่อวินาทีต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สําหรับราคาของค่าบริการ ICT 
                                                            
50  ผู้ใช้ 1 คน อาจมีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 1 เลขหมาย 
51  อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบเคล่ือนที่การใช้บริการข้อมูลด้วยระบบ 3G ซึ่งผู้ใช้ 1 คน อาจมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการ 3G มากกว่า  

1 เลขหมาย 
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โดยพิจารณาจากตะกร้าราคาของบริการ ICT52 พบว่า ราคาค่าบริการ ICT ของมาเลเซียนับว่าตํ่า โดยคิด
เป็นร้อยละ 1.6 ของรายได้มวลรวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากร (ตารางที่ 3.42) 

 
 3.5.6.2  การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ในปี 2555 ชาวมาเลเซียมีการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร (patent application) ต่อ
สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศจํานวน 1,114 รายการ และต่อสํานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ53 จํานวน 
842 รายการ คิดเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,956 รายการ และชาวต่างชาติที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อ
สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศจํานวน 5,826 รายการ  
  
  หากจําแนกการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติต่อ
สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศต้ังแต่ปี 2541–2555 ตามประเภทเทคโนโลยี พบว่า ประเภทเทคโนโลยีที่มี
การยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรมากท่ีสุด คือ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (computer technology)  
(ร้อยละ 6.61) รองลงมา คือ วิศวกรรมโยธา (civil engineering) (ร้อยละ 5.86) และเฟอร์นิเจอร์ เกมส์ 
(furniture, games) (ร้อยละ 5.26) ตามลําดับ  
  
  ขณะที่ในปี 2555 ชาวมาเลเซียได้รับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้ว (granted patent) จาก
สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศจํานวน 295 รายการ และจากสํานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศจํานวน 365 
รายการ คิดเป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 660 รายการ และชาวต่างชาติได้รับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้วจาก
สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศมาเลเซียจํานวน 2,165 รายการ 
 

3.5.6.3 การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขัน้สูง (hi-technology)54 
ในปี 2555 มาเลเซียมีการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (hi-technology) เป็นมูลค่า

ทั้งสิ้นกว่า 61,223 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นร้อยละ 43.7 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
  

                                                            
52  ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ICT price basket) เป็นค่าเฉล่ียของค่าบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ และบริการ

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําที่ (fixed broadband Internet) โดยค่าบริการท้ัง 3 ประเภท จะเป็นค่าบริการท่ีถ่วงด้วยรายได้มวล
รวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากรของแต่ละประเทศ (monthly GNI per capita) 

53  สํานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศ เช่น สํานักงานสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Office: EPO) สํานักงานสิทธิบัตรและเคร่ืองหมาย
การค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office: USPTO) และสํานักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent 
Office: JPO) 

54  จากคําจํากัดความของธนาคารโลก สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (hi-technology) คือสินค้าที่มีระดับการวิจัยและพัฒนาเข้มข้น (R&D 
intensity) เช่น กิจการอวกาศ คอมพิวเตอร์ ยา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์  
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ตารางที่ 3.42 ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีที่สาํคัญของมาเลเซีย ปี 2555 

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
สถานภาพด้าน ICT  
การเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 141.3

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 65.8
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 8.4
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบเคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 13.6
แบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (บิตต่อวินาที) 16,378
ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ร้อยละของรายได้มวลรวมประชาชาติต่อเดือนต่อ
ประชากร) 

1.6

  
การจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา  
การย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรรวม (รายการ) 1,956
ประเภทเทคโนโลยีท่ีมีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรมากท่ีสุด (ร้อยละ) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (6.61)a

สิทธิบัตรท่ีได้รับการจดทะเบียนแล้วรวม (รายการ) 660
 
การส่งออกสินค้าท่ีมีเทคโนโลยีสูง (hi-Technology)

มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาปีปัจจุบัน) 61,223
สัดส่วนต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 43.7

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูล ITU, WIPO 
หมายเหตุ: aเป็นผลรวมของการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต้ังแต่ปี 2541-2555 
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3.6 สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

3.6.1 สภาวะตลาดโดยท่ัวไป 

 

 3.6.1.1  ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กแต่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเมียนมาร์ในปี 2555 มีมูลค่า 54.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิด
เป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 6.3 และมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 1.47 ลดลงจากปีก่อนหน้า ส่วนด้านสกุล
เงินหลัก เมียนมาร์ใช้เงินสกุลจ๊าด (Kyat) เป็นเงินสกุลหลัก อัตราแลกเปลี่ยนทางการในปี 2555 อยู่ที่ 
640.65 จ๊าดต่อดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากเมียนมาร์ยกเลิกการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ มาใช้
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการ (ตารางที่ 3.43) 
 

ตารางที่ 3.43 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจทีส่ําคัญของเมียนมาร์ ปี 2550 – 2555 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 20.1 31.4 35.2 45.4 51.4 54.1

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (ร้อยละ) 12.0 3.6 5.1 5.3 5.5 6.3

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว 
(ดอลลาร์สหรัฐต่อคน) 350.1 533.5 587.3 741.7 824.2 848.9

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 35.02 26.8 1.47 7.72 5.02 1.47
อัตราแลกเปลี่ยนทางการ  

(จ๊าด/ดอลลาร์สหรัฐ) 5.62 5.44 5.58 5.63 5.44 640.65
ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูลกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวของเมียนมาร์ในปี 2556 อยู่ที่ประมาณ 868.7 ดอลลาร์

สหรัฐต่อคน โดยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2546 และเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วช่วงปี 2550-2554 (ภาพท่ี
3.3) สาเหตุหลักเกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ การรายงานรายได้ประชาชาติเกินจริงต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2542 และการแข็งตัวของค่าเงินจ๊าด อย่างไรก็ตาม GDP ของเมียนมาร์ยังคงอยู่ในกลุ่มที่ตํ่า
ที่สุดของเอเชีย  
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ภาพท่ี 3.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวของเมียนมารป์ี 2541 – 2556  

(ดอลลาร์สหรฐัต่อคน) 

 
ท่ีมา: ฐานข้อมูลกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

 
3.6.1.2 ขนาดและโครงสร้างเศรษฐกิจ 
โครงสร้างเศรษฐกิจของเมียนมาร์อยู่บนพ้ืนฐานของภาคเกษตรกรรมและการส่งออก

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติ เป็นหลัก ในปี 2555 เศรษฐกิจของเมียนมาร์เติบโตจาก
การขยายตัวของการลงทุน โดยเฉพาะเงินลงทุนในโครงการด้านพลังงานนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติเป็นสําคัญ 
ซึ่งเป็นผลจากความเช่ือมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่เพ่ิมสูงขึ้นจากการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมือง 
ตลอดจนเติบโตจากการขยายตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยว รวมทั้งการขยายตัวของสินเช่ือ ส่วนหน่ึง
เป็นผลจากแผนยุทธศาสตร์ระยะห้าปีของเมียนมาร์ (2554/55-2558/59) ซึ่งต้ังเป้าหมายที่จะลดสัดส่วน
ภาคเกษตรต่อ GDP จากร้อยละ 36.4 เหลือร้อยละ 29.2 และเพ่ิมสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
จากร้อยละ 26 เป็นร้อยละ 32.1 และจากร้อยละ 37.8 เป็นร้อยละ 38.7 ตามลําดับ 

 
 3.6.1.3 การส่งออกและการนําเข้า 

ในปี 2555 เมียนมาร์ขาดดุลการค้าเป็นมูลค่า 1,779 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดเป็นมูลค่า 2,382 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ภาพที่ 3.4) โดยมีมูลค่าการส่งออกและนําเข้าคิดเป็น 
10,491 และ 12,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นมา สินค้า
นําเข้าที่สําคัญของเมียนมาร์ ได้แก่ สินค้าทุน เครื่องจักรกลและอุปกรณ์โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ และ
นํ้ามันดิบ ส่วนด้านการส่งออกน้ันขาดความหลากหลาย โดยสินค้าส่งออกสําคัญของเมียนมาร์ ได้แก่ ก๊าซ 
ไม้ซุง และเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเมียนมาร์ โดย
มูลค่าการส่งออกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 40 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 
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ภาพท่ี 3.4 ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดของเมียนมาร์ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 3.6.1.4 การค้าระหว่างไทยและเมียนมาร์ 
ในปี 2556 การค้าระหว่างประเทศของไทยและเมียนมาร์มีมูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 15.01 จากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการส่งออกและนําเข้า กล่าวคือ 
มูลค่าการส่งออกจากไทยไปยังเมียนมาร์ในปี 2556 อยู่ที่ 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า
ถึงร้อยละ 21.16 โดยมีสินค้าส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน เครื่องด่ืม และผ้าผืน 
และด้าย  

 
แม้ว่ามูลค่าการส่งออกจะขยายตัวจากปีก่อนหน้ามากถึงกว่าร้อยละ 20 มูลค่าการส่งออก

ยังคงน้อยกว่ามูลค่าการนําเข้าจากเมียนมาร์ ซึ่งมีมูลค่า 4.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตที่
ร้อยละ 9.77 ส่วนสินค้านําเข้าที่สําคัญ คือ ก๊าซธรรมชาติ ในภาพรวม ไทยจึงมีดุลการค้าขาดดุลกับ 
เมียนมาร์เป็นมูลค่า 244.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 

 
ตารางที่ 3.44 การค้าระหว่างไทยและเมียนมาร์ ปี 2551 – 2556 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

  2551 2552 2553 2554 2555 2556 

มูลค่าการค้า 4,707.5 4,326.3 4,886.8 6,331.7 6,801.1 7,821.6 
  (44.43) (-8.10) (12.96) (29.57) (7.41) (15.01) 

การส่งออก 1,331.3 1,544.7 2,073.0 2,845.9 3,127.1 3,788.6 
  (38.99) (16.03) (34.20) (37.29) (9.88) (21.16) 

การนําเข้า 3,376.2 2,781.6 2,813.9 3,485.8 3,674.0 4,032.9 
  (46.70) (-17.61) (1.16) (23.88) (5.40) (9.77) 
ดุลการค้า -2,044.9 -1,236.9 -740.9 -639.9 -547.0 -244.3 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงอัตราการเติบโต 
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3.6.1.5การลงทุน 
ในปี 2555 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิของเมียนมาร์มีมูลค่า 2.2 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากมูลค่า 1.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2554 ถึงร้อยละ 124.17 (ตารางที่ 3.45) 
 

ตารางที่ 3.45 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิมายังเมียนมาร์ ปี 2550 – 2555 

  2550 2551 2552 2553 2554 2555 

มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 709.4 863.9 1,079.0 901.1 1,000.6 2,243.0 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 157.39 21.69 24.90 -16.48 11.03 124.17 

ท่ีมา: ธนาคารโลก 

  

3.6.1.6 เงินสกุลหลักและอัตราแลกเปลี่ยน 
เมียนมาร์ใช้เงินสกุลจ๊าด (Kyat) เป็นเงินสกุลหลัก โดยต้ังแต่ปี 2520 จนถึงเดือนเมษายน 

2555 เมียนมาร์ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่  โดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนทางการไว้ที่ 6.4 จ๊าดต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนทางการจะใช้สําหรับหน่วยงานภาครัฐเท่าน้ัน จึงมีตลาดคู่ขนาน
เกิดขึ้นในภาคเอกชน ทั้งน้ี อัตราแลกเปลี่ยนคู่ขนานอยู่ที่อัตราประมาณ 800 จ๊าดต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่าง
จากอัตราทางการมากถึง 125 เท่า 

 
 การแบ่งแยกของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในเมียนมาร์เกิดขึ้น 2 กรณี คือ 

1) ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเกิดจากการท่ีภาครัฐใช้
อัตราแลกเปลี่ยนทางการ ในขณะที่ภาคเอกชนต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนคู่ขนาน เน่ืองจาก
ไม่ได้รับการจัดสรรเงินตราต่างประเทศในอัตราเดียวกับที่ภาครัฐใช้ ทั้งน้ี ธุรกรรมของรัฐที่
ต้องใช้เงินตราต่างประเทศจะถูกจัดสรรจากงบของรัฐและต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลก่อน
เท่าน้ัน 

2) ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนภายในภาคเอกชน เน่ืองจากรัฐบาลเมียนมาร์ไม่ได้จัดสรร
เงินตราต่างประเทศให้ภาคเอกชน อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินจ๊าดและดอลลาร์สหรัฐที่ใช้
ในภาคเอกชนของเมียนมาร์จึงมีหลายอัตรา ขึ้นอยู่กับเคร่ืองมือที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนใน
ตลาด (ภาพที่ 3.5) เช่น 
 อัตราแลกเปลี่ยนผ่าน Foreign Currency Deposits (FCDs) กฎระเบียบของเมียนมาร์

กําหนดให้ผู้ส่งออกฝากรายรับจากการส่งออกในธนาคารของรัฐในรูปแบบของบัญชี 
FCDs เท่าน้ัน กอปรกับนโยบาย “export-first, import-second” ที่จะออกใบอนุญาต
นําเข้าให้แก่ผู้ที่มี FCDs พอสําหรับชําระค่าสินค้านําเข้าเท่าน้ัน ทําให้ผู้นําเข้าและผู้
ส่งออกซื้อขาย FCDs ผ่านการโอนเงินระหว่างบัญชีในประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่าง FCDs และเงินจ๊าด ซึ่งไม่ใช่อัตราทางการ 
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 อัตราแลกเปลี่ยนผ่านการจ่ายเงินสดด้วยธนบัตรดอลลาร์สหรัฐ 
 อัตราแลกเปลี่ยนผ่าน Foreign Exchange Certificate (FEC) ซึ่งเป็นตลาดเงินเทียมให้

ชาวต่างชาติใช้แทนดอลลาร์สหรัฐ โดย 1 FEC มีค่าเท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 
 

ภาพท่ี 3.5 ความแตกต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนจาก FCD, เงินสด และ FEC 

 
ท่ีมา: Kubo, Koji. 2013. Unification of the segmented foreign exchange market in Myanmar. 

 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนหลายระบบ เมียนมาร์จึงดําเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือ

ปฏิรูปตลาดอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นระบบเดียวดังน้ี 
- ตุลาคม 2554: เปิดให้มีเคาน์เตอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (จากเดิมเป็นการซื้อขาย

เงินตราต่างประเทศในตลาดมืด) 
- พฤศจิกายน 2554: ให้ใบอนุญาตแก่ผู้ค้าเงินตราต่างประเทศแก่ธนาคาร 11 แห่ง (ต่อมาเพ่ิม

เป็น 14 แห่ง) 
- เมษายน 2555: เปลี่ยนแปลงสู่ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวภายใต้การจัดการ 

(Managed Float System)  
o ประกาศอัตราอ้างอิงของธนาคารกลางเป็นรายวัน 
o บริหารอัตราแลกเปลี่ยนให้ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนขนานที่ 820 จ๊าดต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ โดยให้มีช่วงเคลื่อนไหวได้ไม่เกินร้อยละ 2 
- เมษายน 2555: ยกเลิกนโยบาย “export-first” โดยอนุญาตให้ประชาชนท่ีมีบัญชีเงินตรา

ต่างประเทศกับธนาคารของรัฐสามารถนําเข้าได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องแสดงบัญชีรายได้จากการ
ส่งออก 
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 การดําเนินมาตรการดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ช่องว่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนทางการ 
(CBM Reference Rate) และอัตราแลกเปลี่ยนคู่ขนานอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง อัตราแลกเปลี่ยนผ่าน 
FCD ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเดือนเมษายน 2555 โดยในเดือนมกราคม 2556 อัตราแลกเปลี่ยน
ทางการและในตลาดมืดต่างกันเพียงร้อยละ 1 (ภาพที่ 3.6) 

 

ภาพท่ี 3.6 ช่องว่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนทางการและอัตราแลกเปลี่ยนคู่ขนานลดลง 

 
ท่ีมา: Kubo, Koji. 2013. Unification of the segmented foreign exchange market in Myanmar. 

 

ทั้งน้ี เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2556 ทางการเมียนมาร์ได้ประกาศว่าจะปรับเปล่ียนระบบ
อัตราแลกเปลี่ยน จากระบบลอยตัวแบบจัดการ ให้เป็นระบบลอยตัวตามกลไกตลาด ซึ่งจะเริ่มดําเนินการ
ในเดือนสิงหาคม ปี 2556 โดยการปรับกฎระเบียบเพ่ือพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ให้มีความทันสมัยมาก
ขึ้น 

 

3.6.1.7 ระบบธนาคาร 
ในปัจจุบันระบบการธนาคารของเมียนมาร์ประกอบด้วย 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ธนาคาร

กลาง ธนาคารเฉพาะด้านของรัฐ ธนาคารพาณิชย์เอกชน บริษัทการเงิน และสํานักงานตัวแทนธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศ มีลักษณะการดําเนินงานดังน้ี 

(1) ธนาคารกลาง (Central Bank of Myanmar: CBM) 
หน้าที่หลักของธนาคารกลาง คือ เป็นธนาคารและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับ

รัฐบาล เป็นผู้กําหนดและปรับใช้นโยบายด้านการคลังของประเทศ รวมทั้ง มีหน้าที่ออกเงินตราเมียนมาร์
ทุกชนิด ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และควบคุมกํากับดูแลออกใบอนุญาตแก่สถาบัน
การเงิน  
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อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2556 ประธานาธิบดีเต็งเส่งได้ลงนามเห็นชอบ
ในกฎหมายธนาคารกลาง โดยมีเน้ือหาหลัก คือ ธนาคารกลางจะไม่ได้อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังและ
สรรพากร แต่จะดําเนินนโยบายการเงินร่วมกับกระทรวงการคลังและสรรพากร เพ่ือให้ธนาคารกลางมี
ความเป็นอิสระในการดําเนินนโยบายการเงิน นอกจากน้ี ธนาคารกลางเมียนมาร์จะมีหน้าที่กํากับดูแล
สถาบันการเงินของรัฐบาลและเอกชนจํานวน 22 แห่ง เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงิน โดยปัจจุบัน 
ธนาคารกลางเมียนมาร์อยู่ในระหว่างปรับปรุงกฎหมายสถาบันการเงิน ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก
ธนาคารโลก 

(2) ธนาคารเฉพาะด้านของรัฐ 

 Myanmar Economic Bank (MEB) ทําหน้าที่ให้บริการด้านการพาณิชย์และ
การพัฒนา ได้แก่ เปิดบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเงินฝาก ออก
หนังสือรับรองการออม ให้สินเช่ือทั้งในระดับบุคคลและธุรกิจ รวมทั้งให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจของเอกชนท่ีดําเนินงานด้านการผลิต การค้า และ
การให้บริการ  

 Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) ทําหน้าที่ให้บริการเก่ียวกับการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการธนาคารระหว่างประเทศ เช่น รับฝาก
เงินทั้งสกุลจ๊าดและสกุลต่างประเทศ ให้กู้เป็นเงินตราต่างประเทศภายใต้การ
อนุมัติของรัฐในรูปต๋ัวสัญญาใช้เงินการออก Letter of Credit (L/C) และซื้อ
และขายตราสารทางการเงิน เช่น เช็คเดินทาง เงินตราต่างประเทศ และต๋ัวแลก
เงิน เป็นต้น  

 Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) ทําหน้าที่ให้บริการ
ปล่อยสินเช่ือเพ่ือการลงทุนและบริการด้านการพาณิชย์แก่ทั้งชาวเมียนมาร์และ
ชาวต่างชาติ เช่น ให้บริการรับฝากเงินทั้งในรูปแบบบัญชีออมทรัพย์และกระแส
รายวัน ทั้งเงินตราของเมียนมาร์และเงินตราต่างชาติที่เป็นสกุลหลัก   

 Myanmar Agriculture and Development Bank (MADB) ทําหน้าที่
ให้บริการสินเช่ือทั้งระยะสั้นและระยะยาวสําหรับการผลิตสินค้าเกษตร เกลือ 
ปศุสัตว์ ปลา และอ่ืนๆ ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 ทางการเมียนมาร์
ประกาศแผนในการเปลี่ยน MADB ไปเป็นรูปแบบบริษัทมหาชน 

(3) ธนาคารพาณิชย์เอกชน  
อุปสรรคที่สําคัญอย่างหน่ึงของการลงทุนในเมียนมาร์ คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่

จํากัด เน่ืองจากธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นขาดแคลนเงินทุนหรือมีปริมาณเงินทุนตํ่า ในช่วงสามปีที่ผ่านมา 
รัฐบาลเมียนมาร์จึงดําเนินการปฏิรูประบบธนาคาร โดยปัจจุบัน อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์เอกชนท้ังหมด 
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22 แห่ง สามารถให้บริการโอนเงินได้ (ตารางท่ี 3.46) รวมทั้ง ยังมีการนําระบบบัตรเดบิตและบัตรเครดิต
มาใช้ การปฏิรูประบบธนาคารในเมียนมาร์อ่ืนๆ เป็นดังน้ี  

- พฤศจิกายน 2554: อนุญาตให้ธนาคาร 14 แห่ง จากท้ังหมด 22 แห่ง ให้บริการการเงิน
ระหว่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และให้เปิดบัญชีในสกุลเงิน
ต่างประเทศได้ จากเดิมที่ให้เปิดบัญชีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกับธนาคารพาณิชย์ของรัฐเท่าน้ัน 

- สิงหาคม 2555: อนุญาตให้ธนาคารเอกชนที่เป็นผู้ค้าที่ได้รับอนุญาต (authorized dealer: 
AD) สามารถให้บริการด้านการธนาคารระหว่างประเทศ 

- ธันวาคม 2555: ให้ใบอนุญาตการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคาร 
(non-banks) โดยผู้ขออนุญาตต้องมีเงินทุนอย่างน้อย 30 ล้านจ๊าด  

- กุมภาพันธ์ 2556: มีการให้บริการจุดรับชําระเงินผ่านบัตร (point-of-sales: POS) 
- พฤษภาคม 2556: อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นร่วมทุนกับธนาคารต่างประเทศ โดย

สามารถพิจารณาสัดส่วนความเป็นเจ้าของ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น 

- ธันวาคม 2556: ธนาคารกลางเมียนมาร์ประกาศว่ากําลังจะอนุญาตให้ธนาคารต่างประเทศ
ให้บริการในเมียนมาร์ได้ โดยอนุญาตให้ทําธุรกรรมได้บางประเภทเท่าน้ัน 

 

ตารางที่ 3.46 รายชื่อธนาคารพาณิชย์เอกชนในเมียนมาร์ทั้งหมด ณ กุมภาพันธ์ 2557 

Myanmar Citizens Bank Ltd Small & Medium Industrial Development Bank Ltd 
First Private Bank Ltd Global Treasure Bank 
Yadanabon Bank Ltd SibinTharyar Yay Bank Ltd 
Myawaddy Bank Ltd Innwa Bank Ltd* 
Yangon City Bank Ltd Co-operative Bank Ltd* 
Yoma Bank Ltd Asia Green Development Bank Ltd* 
Myanmar Oriental Bank Ltd Ayeyarwaddy Bank Ltd* 
Asia-Yangon Bank Ltd United Amara Bank Ltd 
Tun Foundation Bank Ltd Myanma Apex Bank Ltd 
Kanbawza Bank Ltd* Construction and Housing Development Bank 
Myanmar Micro Finance Bank Nay Pyi Taw Development Bank 

ท่ีมา: Myanmar Business Guide, PwC, 2014. 
หมายเหตุ: * คือ ธนาคารท่ีให้บริการเปิดบัญชีในสกุลเงินต่างชาติ  
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(4) บริษัททางการเงิน 
บริษัททางการเงินในเมียนมาร์ ณ กุมภาพันธ์ 2557 มี 4 บริษัท ได้แก่ Myanmar 

Orient Leasing Company Ltd., Myaat Nan Yone Company Ltd., National Finance Company 
Ltd. และ Ryuji Finance Company Ltd. 

(5) สํานักงานตัวแทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 
สํานักงานตัวแทนของธนาคารต่างประเทศที่ต้ังอยู่ในเมียนมาร์ ณ กุมภาพันธ์ 2557 

มีดังน้ี (ตารางที่ 3.47) 
 

ตารางที่ 3.47 รายชื่อสาํนักงานตัวแทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศในเมียนมาร์ ณ กุมภาพันธ ์2557 

United Overseas Bank Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd. DBS Bank Ltd. 
Malayan Banking Berhad (MAYBANK), Malaysia The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd 
Bangkok Bank Public Company Ltd. Bank for Investment and Development of Vietnam 
National Bank Ltd. AB Bank Limited 
Brunei Investment Bank (BIB) Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 
First Overseas Bank Ltd. Mitzuho Corporate Bank Ltd. 
First Commercial Bank, Singapore Branch Siam Commercial Bank Public Company Ltd. 
CIMB Bank Berhad The HongKong and Shanghai Banking Corporation 
Woori Bank Ltd.  

ท่ีมา: Myanmar Business Guide, PwC, 2014. 

 
3.6.1.8 การถือครองที่ดิน 

พระราชบัญญัติการจํากัดการโอนอสังหาริมทรัพย์ปี 2530 (Transfer of Immovable 
Property Restriction Law, 1987) และกฎหมายการลงทุนต่างชาติปี 2531 (The Union of Myanmar 
Foreign Investment Law, 1988) ของเมียนมาร์ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติถือครอง
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ แต่อนุญาตให้เช่าที่ดินจากรัฐบาลได้ จนกระท่ังปี 2544 เมียนมาร์ออกประกาศ
ฉบับที่ 39/2011 ภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติปี 2531 อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินจาก
รัฐบาลหรือเอกชนได้ 30 ปี และมีสิทธิต่ออายุการเช่าที่ดินได้ 2 ครั้งๆ ละ 15 ปี 

 
อย่างไรก็ตาม ภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติฉบับใหม่ของเมียนมาร์ (The Union of 

Myanmar Foreign Investment Law, 2012) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เมียนมาร์
อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินจากรัฐบาลหรือเอกชนได้ถึง 50 ปี และสามารถขอต่ออายุการเช่า
ที่ดินได้ 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี ขึ้นอยู่กับประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ในการน้ี ชาวต่างชาติหรือนักลงทุน
ต่างชาติต้องย่ืนเอกสารข้อตกลงเช่าที่ดิน หรือเอกสารที่แสดงความยินยอมให้เช่าของเจ้าของที่ดินไปยัง
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คณะกรรมาธิการว่าด้วยการลงทุนของเมียนมาร์ (Myanmar Investment Commission: MIC) เพ่ือขอ
อนุมัติเช่าที่ 

 
3.6.1.9 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ในภาพรวม ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของเมียนมาร์ยังไม่ได้มาตรฐานทั้งในเร่ือง
โครงสร้างการคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ต ในส่วนของการคมนาคมขนส่งขั้นพ้ืนฐานนั้น ในปี 
2555 เมียนมาร์มีค่าดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เพียง 2.37 ซึ่งตํ่าที่สุดในอาเซียนและเป็นอันดับที่ 
128 จากที่มีการจัดอันดับทั้งหมด 154 ประเทศทั่วโลก (ตารางท่ี 3.48) โดยปัญหาที่สําคัญ คือ คุณภาพ
ถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน 

 
นอกจากน้ี อุปสรรคต่อการลงทุนที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ การให้บริการกระแสไฟฟ้าที่ไม่

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจนต้องประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในบางช่วงเวลา เห็นได้จาก
อัตราการเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชนในเมียนมาร์ ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 48.8 ของประชากรทั้งหมด ซึ่ง
อัตราดังกล่าวนับว่าตํ่าเกือบที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสูงกว่าแค่กัมพูชาเท่าน้ัน สําหรับอัตราค่า
ไฟฟ้า ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2556 ทางการเมียนมาร์ประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 
เป็นต้นไป โดยค่าไฟฟ้าในครัวเรือนจะเพ่ิมขึ้นจาก 35 จ๊าดต่อหน่วย (ประมาณ 1.13 บาท) เป็น 50 จ๊าด 
ต่อหน่วย (ประมาณ 1.61 บาท) ส่วนภาคธุรกิจ หากใช้เกิน 5,000 ยูนิต ค่าไฟฟ้าส่วนที่เกินจะถูกคิดเพ่ิม 
ยูนิตละ 150 จ๊าด (ประมาณ 4.83 บาท) 

 
อย่างไรก็ตาม เมียนมาร์มีทรัพยากรนํ้าที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีปริมาณนํ้าที่นํามาใช้ได้มากเป็นอันดับ

สามในอาเซียน รองจาก สปป. ลาว และบรูไน คิดเป็น 20,750.25 ลูกบาศก์เมตรต่อประชากรหน่ึงคน  
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ตารางที่ 3.48 เครื่องชี้วัดด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเมียนมาร ์

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์d (1=ตํ่า, 5=สูง) 2.37a 
ถนน (กิโลเมตร) 34,377c 
การเข้าถึงไฟฟ้า (ร้อยละของประชากรท้ังหมด) 48.8b 
อัตราค่าไฟฟ้า ณ เมืองย่างกุ้ง (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์) 0.12a 
ปริมาณนํ้าภายในท่ีนํามาใช้ได้ (ลูกบากศก์เมตรต่อคน)   20,750.25b 
อัตราค่าน้ํา ณ เมืองย่างกุ้ง (ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบากศก์เมตร) 0.88a 

ท่ีมา: รวมรวมจากฐานข้อมูล ธนาคารโลก, CIA World Factbook, และ JETRO 
หมายเหตุ:  aข้อมูลปี 2555   bข้อมูลปี 2554 cข้อมูลปี 2553   

dดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ โดยพิจารณาจากมิติด้านต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพของกระบวนการทาง
ศุลกากร คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค้าและการขนส่ง การจัดการการขนส่งสินค้าทางเรือ  
ความสามารถและคุณภาพของบริการด้านโลจิสติกส์ ความสามารถในการระบุและติดตามสินค้าท่ีส่งมอบ 
และความตรงต่อเวลาในการขนส่งสินค้าทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ การ
คํานวณค่าดัชนีดังกล่าว เป็นค่าเฉลี่ยของผลจากการสํารวจผู้ประกอบการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 โดย 5 คือ ค่าท่ีมากท่ีสุดและแสดงว่ามีประสิทธิภาพด้าน 
โลจิสติกส์สูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ ในปี 2555 เป็นการเปรียบเทียบของ
ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกจํานวน 155 ประเทศ   

 
3.6.2 การจัดต้ังธุรกิจ 

 

3.6.2.1 รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของต่างชาติ 
ภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติของเมียนมาร์ (Myanmar Foreign Investment 

Law: MFIL) นิติบุคคลต่างชาติสามารถจัดต้ังธุรกิจในเมียนมาร์ได้หลายรูปแบบ ได้แก่ บริษัทจํากัด สาขา
และสํานักงานตัวแทนบริษัทต่างชาติ และการร่วมทุน  

(1) บริษัทจํากัด 
บริษัทจํากัด หมายถึง การจัดต้ังหน่วยธุรกิจที่จํากัดให้ผู้ถือหุ้นมีความรับผดิในกิจการ

ของบริษัทเฉพาะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่เท่าน้ัน ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในบรษิัทจํากัดได้ทั้งหมด 
(100% foreign-owned) ยกเว้นในบางอุตสาหกรรม  

ในส่วนของโครงสร้าง บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนโดยไม่จําเป็นต้องเป็น
บุคคลธรรมดา และต้องมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน ซึ่งไม่จําเป็นต้องพํานักในเมียนมาร์ 

บริษทัจํากัดจําแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
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1) บริษัทเอกชนจํากัด (private limited liability company) คือ บริษัทที่
กฎหมายห้ามมิให้มีการโอนหุ้นและไม่อาจเสนอขายหุ้นแก่สาธารณชนได้
บริษัทประเภทน้ีจะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 รายและไม่เกิน 50 ราย 

2) บริษัทมหาชนจํากัด (public limited liability company) ต้องมีจํานวนผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่า 7 ราย โดยสามารถเสนอขายหุ้นแก่สาธารณชนได้ และ
หลังจากที่มีการจดทะเบียนบริษัทแล้วจะต้องมีการขอรับใบรับรองการ
ประกอบธุรกิจ (certificate of commencement of business) เพ่ือที่จะ
เริ่มดําเนินกิจการ 

(2)  สาขาของบริษัทต่างชาติ 
บริษัทต่างชาติสามารถจัดต้ังสาขาในเมียนมาร์ได้ โดยสาขาของบริษัทต่างชาติที่ขอ

อนุญาตจัดต้ังภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทของเมียนมาร์ (Myanmar Company Act: CA) ไม่จําเป็นต้อง
ขอรับใบอนุญาตลงทุนจากคณะกรรมาธิการว่าด้วยการลงทุนของเมียนมาร์ (Myanmar Investment 
Commission: MIC) โดยจําเป็นต้องขอใบอนุญาตทําการค้า ส่วนสาขาของบริษัทต่างชาติที่จัดต้ังภายใต้
กฎหมายการลงทุนต่างชาติของเมียนมาร์ จะต้องได้รับใบอนุญาตลงทุนจาก MIC ด้วย 

(3) สํานักงานตัวแทนของบริษัทต่างชาติ 
บริษัทต่างชาติที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือลงทุนในเมียนมาร์สามารถขออนุญาต

ต้ังสํานักงานตัวแทนในเมียนมาร์ได้ เช่น ในกรณีของธนาคารต่างๆ สํานักงานตัวแทนของบริษัทต่างชาติ
แตกต่างกับสาขาของบริษัทตรงที่สํานักงานตัวแทนไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมที่เก่ียวกับการค้า 
หรือกิจกรรมที่ทําให้เกิดรายได้ แต่ได้รับอนุญาตให้ประสานงานกับสํานักงานใหญ่เพ่ือเก็บข้อมูลที่จําเป็น 

(4) การร่วมทุน 
นักลงทุนต่างชาติสามารถจัดต้ังธุรกิจในรูปแบบของการร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนเมียนมาร์ 

ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทเอกชน สหกรณ์ หรือรัฐวิสาหกิจก็ได้โดยสามารถจัดต้ังทั้งในรูปแบบของ
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัด ทั้งน้ี กิจการบางประเภท เช่น โครงการก่อสร้างถนน จํากัดสัดส่วนของผู้ร่วม
ทุนเมียนมาร์อย่างตํ่าที่ร้อยละ 20 ของทุนทั้งหมด 

 
3.6.2.2 กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของต่างชาติ 

สําหรับการจดทะเบียนบริษัทน้ัน นักลงทุนต่างชาติสามารถจดทะเบียนบริษัทได้ภายใต้
กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (Myanmar Foreign Investment Law: MFIL) หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัท
ของเมียนมาร์ (Myanmar Company Act: CA)55 โดยความแตกต่างระหว่างการจดทะเบียนบริษัทภายใต้
กฎหมายแต่ละฉบับ คือ 

                                                            
55  เมื่อเดือนกันยายน ปี 2556 ทางการเมียนมาร์ได้ประกาศว่ากําลังดําเนินการปรับปรุงกฎหมายบริษัทใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและนํามาใช้

ภายในปี 2557 โดยจะปรับปรุงด้านความโปร่งใส กฎเกณฑ์การบริหารจัดการ การทบทวนคําจํากัดความของบริษัทต่างประเทศหรือ
ท้องถิ่นตามลักษณะการบริหารงาน และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ SMEs 
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 บริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (MFIL) สามารถย่ืนขอรับสิทธิ
พิเศษในการลงทุนได้ ทั้ง น้ี กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของเมียนมาร์มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ ไม่ได้กําหนดเงินลงทุนขั้นตํ่าจากต่างชาติ จากแต่เดิมที่เคย
กําหนดไว้ในอัตราค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยบริษัท(CA)56อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการว่าด้วยการลงทุนของเมียนมาร์ 
(Myanmar Investment Commission: MIC) อาจกําหนดเงินลงทุนขั้นตํ่าเป็นราย
กรณีไป ทั้งน้ี ขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตและจดทะเบียนบริษัทมีดังน้ี 
1) ขอรับใบอนุญาตลงทุนจาก MIC พร้อมกับย่ืนขอรับใบอนุญาตทําการค้า 

(permit to trade) จากคณะกรรมการด้านการลงทุนและการบริหารบริษัท 
(Directorate of Investment and Company Administration: DICA) 

2) ขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงานทะเบียนบริษัท (Companies Registration Office: 
CRO) โดยต้องชําระค่าจดทะเบียนในอัตรา 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ 

 บริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัท (CA) ไม่สามารถย่ืนขอรับสิทธิพิเศษ
ในการลงทุนภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (MFIL) ได้ โดยมีการกําหนดเงินลงทุน
ขั้นตํ่าสําหรับบริษัทที่ดําเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมไว้ที่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
และสําหรับบริษัทที่ดําเนินกิจการด้านบริการไว้ที่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สําหรับการ
จดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทน้ัน ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตลงทุนจาก MIC 
ก่อน กล่าวคือ สามารถขอรับใบอนุญาตทําการค้าและขอขึ้นทะเบียนได้เลย 

 
 3.6.2.3 ข้อจํากัดในการลงทุนของต่างชาติ 

การลงทุนของต่างชาติในเมียนมาร์อยู่ภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (MFIL) โดยฉบับ
ปรับปรุงล่าสุดได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทุก
ประเภท ยกเว้นการลงทุนที่อาจส่งผลเสียต่อวัฒนธรรมและประเพณีของชนกลุ่มน้อย หรือการลงทุนที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย หรือการลงทุนที่ต้องกําจัดสารเคมีหรือของเสียอันตราย 

 
 ล่าสุด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 เมียนมาร์ได้ออกประกาศฉบับที่ 1/2013 และ

ประกาศฉบับที่ 11/2013 เพ่ือเพ่ิมเติมรายละเอียดภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (MFIL) ฉบับใหม่ 
โดยมีกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณี คือ ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติประกอบกิจการทํา
เหมืองอัญมณี แต่สามารถประกอบกิจการผลิตและเจียระไนอัญมณีและเครื่องประดับได้ แต่ต้องเป็นการ
ร่วมทุนกับรัฐบาลเท่าน้ัน 
                                                            
56  กฎหมายการลงทุนต่างชาติฉบับเก่ากําหนดให้บริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (MFIL) ซึ่งดําเนินกิจการด้าน

อุตสาหกรรมต้องมีเงินลงทุนจากต่างชาติอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่บริษัทที่ดําเนินกิจการด้านบริการต้องมีเงินลงทุน
จากต่างชาติอย่างน้อย 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
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นอกจากน้ี ยังมีกิจการบางประเภทท่ีสงวนไว้เพ่ือให้รัฐดําเนินการภายใต้กฎหมายว่าด้วย
รัฐวิสาหกิจ (state-owned economic enterprises (SEE) law) เช่น กิจกรรมสํารวจ สกัด และส่งออก
ไข่มุก หยก และอัญมณี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอาจอนุญาตให้ลงทุนในกิจการดังกล่าวได้เป็นรายกรณี โดย
นักลงทุนต้องแสดงความจํานงต่อ MIC และแสดงให้เห็นได้ว่าการลงทุนในกิจกรรมดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์กับรัฐ  

 
3.6.2.4 สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 

(1) สิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (MFIL) 
บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (MFIL) ซึ่งได้รับ

ใบอนุญาตจาก MIC ทุกบริษัทจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปีติดต่อกัน โดยสามารถย่ืนขอเพ่ิม
ระยะเวลายกเว้นภาษีได้ ส่วนสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จะได้รับเมื่อย่ืนเรื่องขออนุญาตกับ MIC เท่าน้ัน โดยสิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าวมีดังน้ี 

1) ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ จากการนําผลกําไรสะสมกลับไปลงทุนใหม่ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  

2) คิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร อุปกรณ์ อาคาร หรือสินทรัพย์ทุนในอัตราเร่งที่
กําหนดโดย MIC โดยสามารถนําค่าเสื่อมราคาเหล่าน้ันหักออกจากกําไรก่อน
นําไปคิดภาษีได้ 

3) ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดร้อยละ 50 ของกําไรจากการส่งออกสินค้า 
4) ชาวต่างชาติได้รับสิทธิในการชําระภาษีเงินได้ในอัตราเดียวกับผู้พํานักในเมียน

มาร์ 
5) ได้รับสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายในการทําวิจัยและพัฒนาในเมียนมาร์ออกจากเงิน

ได้ที่จะนําไปคํานวณภาษี 
6) ได้รับสิทธิให้ใช้ผลประกอบการท่ีขาดทุนในการหักภาษีได้เป็นระยะเวลามาก

ที่สุด 3 ปี และหลังจากน้ันจะได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีอีก 2 ปี 
7) ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีสําหรับการนําเข้าเคร่ืองจักร อุปกรณ์ 

เครื่องมือ ช้ินส่วนและวัสดุของเคร่ืองจักรที่ใช้ในการก่อต้ังกิจการ 
8) ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีสําหรับวัตถุดิบที่นําเข้าเพ่ือใช้ในการผลิต เป็น

ระยะเวลา 3 ปีติดต่อกันหลังจากการก่อสร้างโรงงานหรือบริษัทเสร็จสิ้น  
9) ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีสําหรับการนําเข้าเคร่ืองจักร อุปกรณ์ 

เครื่องมือ ช้ินส่วนและวัสดุของเคร่ืองจักร ที่ใช้ในการขยายกิจการ ภายใต้การ
อนุญาตของ MIC 

10) ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีการค้าสําหรับสินค้าที่ผลิตเพ่ือส่งออก 
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(2) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (special economic zone: SEZ) 
นอกเหนือจากการลงทุนภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (MFIL) เมียนมาร์ยังให้

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Myanmar Special Economic Zone 
Law 2014) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยมีการแบ่งเขตส่งเสริมการลงทุนออกเป็น
หลายประเภท ได้แก่ เขตยกเว้น (exempted zone) เขตส่งเสริมธุรกิจ (business promoted zone) 
และเขตอื่นๆ  

 
 สิทธิประโยชน์ที่สําคัญภายใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 

1) สําหรับกิจการในเขตยกเว้นจะได้รับการยกเว้นภาษีรายได้ในช่วง 7 ปีแรก และได้รับการ
ยกเว้นภาษีรายได้ในช่วง 5 ปีแรก สําหรับกิจการในเขตส่งเสริมธุรกิจ 

2) ได้รับการลดหย่อนภาษีรายได้คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปีต่อมาหลังจาก
ระยะเวลายกเว้นภาษีในช่วงแรก (ดังที่ระบุในข้อ 1 ข้างต้น) สิ้นสุด 

3) ได้รับการลดหย่อนภาษีหากนํารายได้จากการส่งออกสินค้ามาลงทุนต่อ (reinvestment) 
ภายใน 1 ปี ในอัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปีต่อมาหลังจากระยะเวลายกเว้นภาษี
ในช่วง 5 ปีที่สอง (ดังที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้น) สิ้นสุด 

4) หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปีน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหักออก
จากรายได้ในปีถัดไปได้แต่ไม่เกิน 5 ปี 

5) สําหรับกิจการในเขตยกเว้น จะได้รับการยกเว้นภาษีสินค้านําเข้าและภาษีอ่ืนๆ สําหรับ
วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องจักร และสินค้าบางประเภทที่ใช้ในการผลิต ส่วนกิจการในเขต
ส่งเสริมธุรกิจ จะได้รับการยกเว้นภาษีสินค้านําเข้าและภาษีอ่ืนๆ สําหรับอุปกรณ์และ
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากนั้นจะได้รับการลดหย่อนภาษี
สินค้านําเข้าและภาษีที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ในอัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี  

 
3.6.2.5 การรับรองและคุ้มครองการลงทุน 

กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (MFIL) ให้การรับรองว่าจะไม่มีการยึดกิจการเอกชนมาเป็น
ของรัฐในช่วงระยะเวลาที่ได้ทําสัญญา และยังระบุด้วยว่าในช่วงระยะเวลาที่จะหมดสัญญา นักลงทุน
สามารถนําเงินลงทุนและผลกําไรจากการลงทุนออกนอกประเทศได้ในเงินสกุลต่างชาติ ซึ่งเป็นเงินสกุล
เดียวกับที่ได้ลงทุนไว้ในตอนแรก  

 
 นอกจากน้ี เมียนมาร์ยังทําข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนกับจีน อินเดีย คูเวต สปป. ลาว 

ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทยด้วย ในส่วนของข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนกับไทย มีประเด็นที่นักลงทุนไทย
พึงได้รับ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับนักลงทุนท้องถิ่นหรือนักลงทุนชาติอ่ืนๆ สิทธิที่จะ
ได้รับการคุ้มครองจากการเวนคืนทั้งทางตรงและทางอ้อม สิทธิที่จะสามารถโอนเงินลงทุนและผลตอบแทน
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กลับประเทศได้โดยเสรี สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชย
ที่เหมาะสมและรวดเร็ว ในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆ 

 
3.6.3 ภาษี 

 
นอกจากการต้องเสียภาษีเงินได้ในเมียนมาร์แล้วผู้ประกอบกิจการในเมียนมาร์จะต้องเสียภาษี

ประเภทต่างๆ อีก เช่น ภาษีการค้าและภาษีศุลกากร เป็นต้น ทั้งน้ี รอบบัญชีปีภาษีของเมียนมาร์ คือ   
1 เมษายน–31 มีนาคม โดยการทําบัญชีจะเริ่มในวันที่ 1 เมษายนของแต่ละปี และต้องดําเนินการย่ืนแบบ
และชําระภาษีภายในวันที่ 30 มิถุนายนของปีภาษีน้ัน หากเลิกกิจการกลางปี จะต้องย่ืนชําระภาษีภายใน  
1 เดือนนับจากเลิกกิจการ   

 
เมียนมาร์มีภาษีทั้งหมด 15 ประเภท โดยมีภาษีที่เก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุนของ

ชาวต่างชาติดังน้ี 
 

3.6.3.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เมียนมาร์ใช้ระบบการเก็บภาษีช้ันเดียว คือ เก็บจากรายได้โดยตรงจากรายได้ของนิติ

บุคคลโดยไม่มีการเก็บภาษีจากรายได้ที่เกิดจากการได้รับเงินปันผลของนิติบุคคลทั้งน้ี ผู้เสียภาษีนิติบุคคล
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

 นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในเมียนมาร์ (resident) 
สถานะของการมีถิ่นที่อยู่ในเมียนมาร์กําหนดได้จากสถานที่ที่จดทะเบียนบริษัทน้ัน 

หากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเมียนมาร์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทของเมียนมาร์ (CA) ก็
จะถือว่าเป็นบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในเมียนมาร์ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีจากรายได้ที่ได้รับทั้งจาก
ในและนอกประเทศเมียนมาร์ (worldwide income) 

 นิติบุคคลที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในเมียนมาร์ (non-resident) 
นิติบุคคลท่ีไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในเมียนมาร์ หมายถึง บริษัทต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ในประเทศ

แต่มีรายได้เกิดขึ้นในเมียนมาร์ รวมทั้งสาขาของบริษัทต่างชาติ มีหน้าที่ในการเสียภาษีเฉพาะ
รายได้ที่เกิดขึ้นในเมียนมาร์เท่าน้ัน ในกรณีของบริษัทที่จัดต้ังโดยกฎหมายการลงทุนจาก
ต่างชาติ (MFIL) จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะเงินได้ที่มีแหล่งเงินได้มาจากประเทศเมียน
มาร์เท่าน้ัน 

ประเด็นที่สําคัญเก่ียวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ 
(1) รายได้ที่ต้องเสียภาษี 

รายได้พึงประเมินที่ต้องนํามาคํานวณในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมด ได้แก่ 
รายได้จากการประกอบกิจการ และรายได้จากทรัพย์สินหรือรายได้อ่ืนๆ ทั้งน้ี การคํานวณรายได้ที่ต้องเสีย
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ภาษีทําได้จากการนําเอารายได้ทั้งหมดมาหักค่าลดหย่อนที่เกิดจากการทําธุรกิจหรือกิจการใดๆ อันทําให้
เกิดรายได้น้ันตามที่กฎหมายภาษีอนุญาต และหักค่าเสื่อมของโรงงาน เครื่องจักรกล สิ่งปลูกสร้าง และ
ยานพาหนะ เป็นต้น 

(2) ภาษีจากกําไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน  
สําหรับบริษัทที่ไม่ได้ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติและนํ้ามัน หากได้กําไรจากการ

ขายสินทรัพย์ เช่น หุ้น ที่ดิน ยานพาหนะ หรือสินทรัพย์ถาวรอ่ืนๆ จะต้องชําระภาษีจากกําไรที่ได้จากการ
ขายทรัพย์สิน โดยคํานวณจากต้นทุนของสินทรัพย์และราคาที่ขายไปจะต้องเสียภาษีกําไรที่ร้อยละ 10 แต่
หากเป็นชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในเมียนมาร์จะต้องเสียภาษีที่ร้อยละ 40 

(3) เงินปันผล  
ภายใต้กฎหมายภาษีเงินได้ (Income Tax Law) ไม่ต้องมีการเสียภาษีจากเงินปันผล

ที่ได้จากนิติบุคคลที่จดทะเบียนในเมียนมาร์ 
(4) การหักลดหย่อนภาษี 

ค่าใช้จ่ายโดยตรงต่างๆ ที่ทําให้เกิดรายได้ รวมทั้งค่าเสื่อมและหน้ีเสียที่คิดเป็นหน้ีสูญ
แล้ว จะสามารถนํามาเป็นค่าลดหย่อนที่หักจากรายได้เพ่ือคํานวณฐานภาษี ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เป็นทุน
ทรัพย์ของบริษัทหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว ไม่สามารถนํามาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 

(5) การขาดทุน  
หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปีน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหัก

ออกจากรายได้ในปีถัดไปได้แต่ไม่เกิน 3 ปี 

(6) การหักค่าเสื่อมราคา  
ค่าเสื่อมราคาของสังหาริมทรัพย์นับเป็นรายได้จากการประกอบธุรกิจ จึงนํามา 

หักลดหย่อนภาษีได้ ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาจากอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ 
(7) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

เมียนมาร์กําหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
3.49 
 

ตารางที่ 3.49 อัตราภาษีเงนิได้นิติบคุคลของเมียนมาร ์
ประเภทของนิติบคุคล อัตราภาษี (ร้อยละ)

นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท (Myanmar Companies Act) 25 
นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ (Myanmar Foreign Investment Law) 25 
บริษัทต่างชาติท่ีดาํเนินกิจการท่ีได้รบัอนุญาตเป็นพิเศษในโครงการท่ีรัฐบาลใหก้ารสนับสนุน 25 
บริษัทต่างชาติท่ีไม่ได้ตั้งอยู่ในเมียนมาร์ เช่น สาขาของบริษัทตา่งชาต ิ(เสียภาษีเฉพาะรายได้ท่ีเกิดข้ึนในเมียนมาร์) 35 
ภาษีกําไรท่ีไดจ้ากการขายทรัพย์สิน - บริษัทท้องถ่ิน: 10 

- บริษัทต่างชาต:ิ 40 

ท่ีมา: Myanmar Business Guide, PwC. 2014. 
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3.6.3.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
กฎหมายเมียนมาร์กําหนดให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมียนมาร์อย่างน้อย 183 วันในปี

ภาษีน้ัน (คํานวณจากวันที่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคมของทุกปี) นับเป็นชาวต่างชาติผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยใน
เมียนมาร์ ซึ่งจะต้องชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกเมียนมาร์ ส่วน
ชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในเมียนมาร์ จะถูกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้ที่เกิดขึ้นใน
เมียนมาร์เท่าน้ัน นอกจากน้ี กฎหมายเมียนมาร์ยังกําหนดให้ชาวต่างชาติที่ทํางานให้กับบริษัทที่จดทะเบียน
ภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (MFIL) เป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในเมียนมาร์ ไม่ว่าจะอยู่อาศัย
เป็นระยะเวลานานเท่าใด  

 
ประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ 
(1) รายได้ที่เป็นค่าจ้างที่ต้องเสียภาษี 

รายได้ที่เป็นค่าจ้างที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสค่าใช้จ่ายที่นายจ้าง
จ่ายให้ (เช่น ค่าเช่าบ้าน และค่ารถ) รวมทั้งรายได้ต่างๆ ที่เกิดจากการจ้างงาน เช่น เงินสมทบกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ บําเหน็จ บํานาญ ค่าสมนาคุณ นอกจากน้ี ยังต้องเสียภาษีจากรายได้ที่ไม่ได้มาจากค่าจ้าง 
เช่น รายได้จากการลงทุนต่างๆ (ยกเว้นเงินปันผล) โดยจะต้องเสียภาษีหากมีรายได้ประเภทดังกล่าว
มากกว่า 1,200,000 จ๊าด นอกจากน้ี จะต้องเสียภาษีเมื่อมีรายได้จากการขายทรัพย์สินมากกว่า 
5,000,000 จ๊าด 

 
(2) อัตราภาษี 

เมียนมาร์กําหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
3.50 
 

ตารางที่ 3.50 อัตราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาในเมียนมาร ์

ประเภทของผู้เสียภาษีหรือรายได้ อัตราภาษี (ร้อยละ) 

เงินเดือนหรือค่าจ้าง 20 
ชาวต่างชาติท่ีทํางานให้บริษัทท่ีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (MFIL) อัตราก้าวหน้า:  1-20
ชาวต่างชาติท่ีทํางานให้บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนต่างชาติ (MFIL) 

- ชาวต่างชาติท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในเมียนมาร์ 
- ชาวต่างชาติท่ีไม่ได้มีถ่ินท่ีอยู่ในเมียนมาร์ 

 
อัตราก้าวหน้า:  1-20 

35 
รายได้อ่ืนๆ ของชาวต่างชาติท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ในเมียนมาร์ 35 
รายได้จากการขายสินทรัพย์ 

- ผู้มีถ่ินท่ีอยู่ในเมียนมาร์ 
- ผู้ไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในเมียนมาร์ 

 
10 
40 

ท่ีมา: Myanmar Business Guide, PwC. 2014. 
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(3) การย่ืนภาษี 
นายจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ออกจากเงินเดือนก่อนที่จะจ่ายให้ลูกจ้างและมีหน้าที่

ต้องชําระภาษีส่วนน้ันให้กับทางการภายใน 7 วันหลังจากมีการหักภาษี  นอกจากน้ี นายจ้างยังมีหน้าที่ย่ืน
เอกสารเงินรายได้ประจําปีของลูกจ้างภายใน 3 เดือน หลังจากครบปีภาษี หากนายจ้างไม่สามารถย่ืน
เอกสารภายในกําหนดเวลา จะต้องชําระค่าปรับคิดเป็นร้อยละ 10 ของภาษีที่จะต้องชําระจากรายได้
ประจําปี 
 

3.6.3.3 ภาษีทางอ้อม 
(1)  ภาษีการค้า  

เมียนมาร์ยังไม่ได้ใช้ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมในการเก็บภาษีจากการค้าสินค้าหรือการ
ให้บริการ แต่มีการเก็บภาษีการค้าโดยเก็บจากสินค้าและบริการที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยภาษีการค้า 
(Commercial Tax Law) ในอัตราที่แตกต่างกัน เช่น การขนส่งกิจการบันเทิง และกิจการโรงแรม เป็นต้น 
(ตารางที่ 3.51) ทั้งน้ี โดยท่ัวไป เมียนมาร์เก็บภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 5 และไม่มีการเก็บภาษีการค้า
สําหรับสินค้าส่งออก ยกเว้น ก๊าซธรรมชาติ นํ้ามันดิบ หยก อัญมณี และไม้ 
 

ตารางที่ 3.51 ประเภทของสินค้าและบริการท่ีต้องชาํระภาษีการคา้ 

ประเภทสินค้าและบริการ อัตราภาษี (ร้อยละ) 

สินค้า 72 รายการ ท่ีเป็นสินค้าจําเป็นในการดํารงชีพ และสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ํามันปาล์ม 
อุปกรณ์การแพทย์ท่ีใช้ในการผ่าตัดและรักษาโรค เป็นต้น 

ได้รับยกเว้น 

สินค้าเฉพาะรายการท่ีถูกกําหนดให้มีการเสียภาษีการค้า 5–25 
สินค้าประเภทบุหร่ี เคร่ืองด่ืมประเภทสุราและของมึนเมา น้ํามันเชื้อเพลิง ไข่มุก หยก และอัญมณี 30–200 
การค้าสินค้า การท่องเที่ยว การให้บริการด้านความงาม และการพิมพ์  5 
ค่าขนส่งโดยสาร 8 
โรงแรม ท่ีพัก และร้านอาหาร 10 
การบันเทิงต่างๆ 15 
โรงภาพยนตร์ 30 

ท่ีมา: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไป
ยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 2556. 

 
(2) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเมียนมาร์จําแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.52 
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ตารางที่ 3.52 ประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเมียนมาร์ 

 

ประเภทของเงินได้ 

อัตราภาษีสําหรับชาวเมียนมาร์

และชาวต่างชาติท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ใน

เมียนมาร์ (ร้อยละ) 

อัตราภาษีสําหรับชาวต่างชาติ

ท่ีไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในเมียนมาร์ 

(ร้อยละ) 

ดอกเบี้ย - 15 
ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ เช่น ค่าใช้เคร่ืองหมาย
การค้า สิทธิบัตร และใบอนุญาตต่างๆ 

15 20 

การจ่ายเงินเพ่ือการซ้ือสินค้าและการให้บริการ
ภายใต้สัญญาหรือข้อตกลงโดยองค์กรของรัฐ 

2 3.5 

การจ่ายเงินค่าซ้ือสินค้าและบริการ
ภายในประเทศ 

2 3.5 

ท่ีมา: Myanmar Business Guide, PwC. 2014. 

 

(3) อากรแสตมป์ทีเ่ก็บจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 
กฎหมายอากรแสตมป์ปี 2434 (Myanmar Stamp Act 1891) กําหนดให้เก็บอากร

แสตมป์ในหลายประเภท เช่น  

 เก็บอากรแสตมป์สําหรับการโอนสิทธิหรือขายอสังหาริมทรัพย์ที่อัตราร้อยละ 
5 และเพ่ิมอีกร้อยละ 2 สําหรับอสังหาริมทรัพย์ในเขตพ้ืนที่พัฒนาย่างกุ้ง 

 เก็บอากรแสตมป์ของการโอนหุ้นในอัตราร้อยละ 0.3 ของมูลค่าหุ้นสําหรับ
ธุรกรรมที่เป็นเงินจ๊าด และเก็บอากรแสตมป์ของการโอนหุ้นในอัตราร้อยละ 
1 ของมูลค่าหุ้น สําหรับธุรกรรมที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ 

 เก็บอากรแสตมป์สําหรับพันธบัตรในอัตราร้อยละ 2 
(4) ภาษีอสังหาริมทรัพย์  

กฎหมายเมียนมาร์ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ 
(5) ภาษีศุลกากร  

ภาษีศุลกากรของเมียนมาร์จัดเก็บภายใต้กฎหมายภาษีศุลากรแห่งเมียนมาร์ 
(Customs Tariff of Myanmar Law, 2007) ที่อัตราภาษีร้อยละ 0–40 ทั้งน้ี สินค้าจากประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ จะได้รับสิทธิในการเสียภาษีศุลกากรท่ีต่ํากว่าสินค้าจากประเทศอ่ืนสําหรับ
สินค้าที่ถือว่ามีแหล่งกําเนิดในอาเซียน เน่ืองจากประเทศเมียนมาร์เป็นสมาชิกของอาเซียนที่มีความผูกพันที่
จะลดอัตราภาษีศุลกากรลงให้เหลือร้อยละ 0 ภายในปี 2556 และในขณะนี้เมียนมาร์ก็ได้ดําเนินการลด
ภาษีศุลกากรในสินค้าหลายรายการลงเหลือร้อยละ 0 แล้ว  
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3.6.3.4 ภาษีระหว่างประเทศ (อนุสัญญาภาษีซ้อน) 
เมียนมาร์ได้ทําอนุสัญญาภาษีซ้อนกับบังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ 

เกาหลีใต้ ไทย สหราชอาณาจักร เวียดนาม สปป. ลาว และบังคลาเทศ  
 

3.6.4 การจ้างงาน 

 

 3.6.4.1 การจ้างงานของบริษัทต่างชาติ 
บริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ CA ไม่สามารถจ้างผู้จัดการชาวต่างชาติได้ ส่วนกฎหมายการ

ลงทุนจากต่างชาติ (MFIL) มีบทบัญญัติเก่ียวกับการว่าจ้างพนักงานโดยนักลงทุนต่างชาติ ดังน้ี 
1) สําหรับงานที่ต้องใช้ทักษะ มีข้อกําหนดดังน้ี 

o ในช่วง 2 ปีแรกหลังจากเร่ิมธุรกิจ ต้องจ้างชาวเมียนมาร์อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของพนักงานทักษะทั้งหมด 

o ในช่วง 2 ปีถัดมา ต้องจ้างชาวเมียนมาร์อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพนักงาน
ทักษะทั้งหมด 

o ในช่วง 2 ปีถัดมา ต้องจ้างชาวเมียนมาร์อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพนักงาน
ทักษะทั้งหมด 

ทั้งน้ี ในการจ้างงานแรงงานเมียนมาร์ที่มีทักษะ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องลงนามใน
สัญญาจ้างงานซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบแรงงาน 

2) สาํหรับงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ อนุญาตให้จ้างได้เฉพาะชาวเมียนมาร์ 
3) ดําเนินการจ้างงานผ่านสํานักงานแลกเปลี่ยนแรงงาน (Labour Exchange Office) 

หรือตัวแทนแลกเปลี่ยนแรงงานท้องถิ่น หรือการจ้างงานด้วยนักลงทุนเอง 
4) ต้องจัดทําสัญญาจ้างงาน ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในการแต่งต้ังพนักงาน 
5) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างขั้นตํ่าและ

ค่าตอบแทน การลาหยุด การลาประจําปี เงินชดเชย สวัสดิการสังคม และประกัน
ประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการทํางานรวมท้ังภาระหน้าที่ของตําแหน่งงาน เป็นต้น 

6) ดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทตามที่กฎหมายกําหนด 
7) กําหนดให้ผู้ประกอบการต่างชาติต้องฝึกหัดลูกจ้างชาวเมียนมาร์ในสัดส่วนร้อยละ 10 

ของลูกจ้างทั้งหมดทุกเดือน 
 

3.6.4.2 สัญญาจ้างงาน 
สัญญาจ้างงานเป็นเอกสารกําหนดความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  

ประกอบด้วยประเด็นที่สําคัญต่างๆ เช่น ข้อกําหนดเร่ืองช่ัวโมงทํางานค่าตอบแทน การประกันสังคมและ
เงินชดเชย และการหยุดงานประจําปี เป็นต้น ทั้งน้ี กฎหมายแรงงานของเมียนมาร์กําหนดว่าแม้ว่าการจ้าง
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แรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างใดจะไม่ได้ทําเป็นสัญญา แต่สิทธิดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
กําหนดไว้ 

 
3.6.4.3 การเลิกจ้าง 

หากมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง เรื่องการจ้างงาน การระงับการจ้างงาน ข้อกําหนดการจ้างงาน ข้อพิพาทระหว่างนายจ้าง หรือข้อ
พิพาทระหว่างลูกจ้าง ก็จะต้องหาทางระงับข้อพิพาทระหว่างกันเองเสียก่อน และหากการระงับข้อพิพาท
ระหว่างกันไม่ได้ผล จึงจะย่ืนข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินภายใต้กฎหมายข้อพิพาททางการค้า 
(Trade Disputes Act 1929) 
 

3.6.4.4 ช่ัวโมงทํางาน 
ช่ัวโมงทํางานสูงสุดต่อสัปดาห์ของลูกจ้างตามที่กฎหมายกําหนด จําแนกตามประเภท

กิจการ 3 ประเภท ดังน้ี 
1)  กิจการประเภทบริษัทร้านค้าและห้างสรรพสินค้า และโรงงาน ลูกจ้างทํางานได้

ไม่เกิน 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
2)  กิจการประเภทขุดเจาะน้ํามันและเหมืองแร่ ลูกจ้างทํางานได้ไม่เกิน 44 ช่ัวโมง

ต่อสัปดาห์ 
3)  กิจการเหมืองแร่ใต้ดิน ลูกจ้างทํางานได้ไม่เกิน 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

หากนายจ้างให้ทํางานเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด จะต้องจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาเป็นเงิน 2 เท่าของ
ค่าจ้างในเวลาทํางานปกติ 

 
3.6.4.5 อัตราค่าจ้าง 

เมียนมาร์ไม่ได้มีการกําหนดค่าแรงขั้นต่ําไว้ยกเว้นในบางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม
โรงสีข้าวและใบยาสูบ ดังน้ัน ค่าแรงจึงขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างซึ่งมักจะใช้
ประสบการณ์ความรู้รวมท้ังฝีมือและพิจารณาความต้องการของตลาดแรงงานในการกําหนดค่าจ้าง 

 
 ทั้งน้ี การประท้วงของแรงงานช่วงปลายปี 2555 จนถึงต้นปี 2556 โดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ส่งผลให้รัฐบาลเมียนมาร์กําหนดค่าแรงขั้นตํ่าช่ัวคราวสําหรับแรงงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไว้ที่ 32 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (หรือเท่ากับ 65 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหากรวมค่าล่วงเวลา
และเบ้ียเลี้ยง) 

 
 ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 สภานิติบัญญัติแห่งชาติของเมียนมาร์ได้มีมติเห็นชอบ

ร่างกฎหมายค่าแรงขั้นตํ่า (Law on Minimum Wages) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 
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อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงกรอบในการกําหนดค่าแรงขั้นตํ่า ซึ่งจะกําหนดโดยคณะกรรมการ
ที่แตกต่างกันใน แต่ละอุตสาหกรรม 
 

ในด้านการประกันสังคมและค่าชดเชยสําหรับลูกจ้าง กฎหมายประกันสังคม (Social 
Security Act 1954) กําหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างในสถานประกอบการต้ังแต่ 5 คนขึ้นไปต้องจัดให้มีการ
ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมซึ่งการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างจะเท่ากับร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างที่จ่ายให้
ลูกจ้างแต่ละคนและลูกจ้างต้องชําระร้อยละ 1.5 ของเงินเดือน 

 
 สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม คือ ได้รับการรักษาพยาบาลฟรี ได้เงินชดเชย

ขณะที่พักรักษาตัวคลอดบุตรและทุพพลภาพ เงินช่วยค่าทําศพ และเงินบํานาญ ในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้อยู่ใน
ระบบประกันสังคมกฎหมายการชดเชยของแรงงาน (Workmen’s Compensation Act 1923) 
กําหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ในการจ่ายค่าชดเชยหากลูกจ้างได้รับบาดเจ็บที่เก่ียวเน่ืองกับการทํางาน 

 

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เมียนมาร์มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายประกันสังคมปี 2555 
(Social Security Law 2012) ครอบคลุมประเด็นหลัก เช่น การจัดต้ังและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประกันสังคม ประเภทของกิจการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม และประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ  
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกําหนดรายละเอียดสําคัญต่างๆ เช่น สัดส่วนของการจ่ายเงินสมทบโดย
นายจ้างและลูกจ้าง รวมท้ังจํานวนลูกจ้างขั้นตํ่าในสถานประกอบการที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 
โดยกระทรวงแรงงานของเมียนมาร์จะเป็นผู้กําหนดกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับประเด็นดังกล่าว ดังน้ัน จึงยัง
ไม่มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่น้ี 

 

3.6.4.6 การลาประจําปี 
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการลาและวันหยุด (Leave and Holidays Act 1951) ลูกจ้างทุก

คนมีสิทธิในการลางาน ดังน้ี 

 ลากิจได้ 6 วันต่อปี 

 ลาประจําปีได้ 10 วันต่อปี 

 ลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี 

 วันหยุดราชการ 21 วัน 

 ลาคลอดไม่มีกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการลาคลอดบุตรไว้แต่ในทางปฏิบัติ
นายจ้างจะให้ลูกจ้างหญิงลาคลอดบุตรตามที่ราชการอนุญาตให้ข้าราชการหญิง
ลาคลอดและเลี้ยงดูบุตรได้ โดยให้ลาได้เป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
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3.6.4.7 การจ้างงานชาวต่างชาติ 
กฎหมายเมียนมาร์อนุญาตให้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจาก MIC สามารถ

จ้างผู้เช่ียวชาญหรือช่างเทคนิคชาวต่างชาติได้ แต่การจ้างงานในตําแหน่งต่างๆ ในบริษัทน้ัน ชาวเมียนมาร์
จะได้รับการพิจารณาก่อนชาวต่างชาติ โดยการจ้างงานชาวต่างชาติมีขั้นตอนดังน้ี 

1) นักลงทุนต่างชาติต้องระบุจํานวนผู้เช่ียวชาญหรือช่างเทคนิคชาวต่างชาติที่จะ
จ้างในแบบฟอร์มการขออนุมัติประกอบธุรกิจที่ย่ืนให้ MIC 

2) เมื่อ MIC อนุมัติแล้ว บริษัทต้องย่ืนขอใบอนุญาตทํางาน (work permit) จาก
กรมแรงงาน  (Directorate of Labour) ภายใต้กระทรวงแรงงานของเมียนมาร์ 
และต้องย่ืนขอวีซ่าและใบอนุญาตพักอาศัย (stay permit) ซึ่งจะมีอายุ 3 เดือน
หรือ 12 เดือนและ/หรือสามารถเข้าออกประเทศได้หลายคร้ังๆ ได้ จากกรมการ
ตรวจคนเข้าเมืองและการทะเบียนแห่งชาติ (Immigration and National 
Registration Department) ภายใต้กระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองและ
ประชากร (Ministry of Immigration and Population) 

 
 อย่างไรก็ตาม กฎหมายเมียนมาร์ไม่อนุญาตให้บริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วย

บริษัท (CA) และเป็นเจ้าของโดยชาวเมียนมาร์แต่งต้ังชาวต่างชาติเป็นผู้บริหาร นอกจากน้ี หากบริษัทที่เป็น
เจ้าของโดยชาวเมียนมาร์ต้องการจ้างผู้ชํานาญการ ผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค ผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป หรือ
ตัวแทนจัดการ จะต้องได้รับการอนุมัติจาก MIC ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี  
 

3.6.4.8 วีซ่าและใบอนุญาตทํางาน 
ชาวต่างชาติที่ต้องการทํางานในเมียนมาร์ต้องย่ืนขอรับใบอนุญาตทํางานและใบอนุญาต

พักอาศัยตามที่ระบุข้างต้น แม้ว่าในขณะน้ีประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีความตกลงร่วมกันที่จะยกเว้นการขอ
วีซ่าประเภทช่ัวคราวให้กับคนในชาติของประเทศสมาชิก แต่เมียนมาร์ยังไม่ได้มีการงดเว้นการขอวีซ่าให้
ชาติใดๆ รวมทั้งไทย 

 
3.6.4.9 กําลังแรงงาน 

เมียนมาร์นับว่าเป็นประเทศท่ีมีกําลังแรงงานสูงพอสมควรเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน โดยเป็นรองเพียงอินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย และฟิลิปปินส์ ในปี 2555 เมียนมาร์มีกําลังแรงงาน 
31,008,550 คน และมีอัตราการว่างงานไม่สูงนัก ที่ร้อยละ 4.10 (ตารางที่ 3.53) 
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ตารางที่ 3.53 กําลังแรงงานและอัตราการว่างงานของเมียนมาร ์

  2550 2551 2552 2553 2554 2555 

กําลังแรงงาน (คน) 28,882,173 29,273,339 29,715,387 30,137,771 30,543,793 31,008,550
อัตราการว่างงาน* (ร้อยละ) 4.02 4.40 4.20 4.20 4.10 4.10 
ท่ีมา: ฐานข้อมูลธนาคารโลก 
หมายเหตุ: * แสดงตัวเลขคาดการณ์ 

 

3.6.5 การควบคุมเงนิตราระหว่างประเทศ 

 

การควบคุมเงินตราต่างประเทศของเมียนมาร์อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารกลาง (CBM) โดย
ชาวต่างชาติหรือนิติบุคคลในเมียนมาร์ต้องขออนุมัติจากธนาคารกลางก่อนส่งเงินตราต่างประเทศออกนอก
ประเทศ และต้องเป็นจํานวนเงินตามที่ธนาคารกลางอนุญาต โดยจะต้องทําธุรกรรมกับผู้ค้าที่ได้รับอนุญาต 
(authorized dealer) เท่าน้ัน 
 

3.6.6 เทคโนโลยี 

 

3.6.6.1 สถานภาพด้าน ICT  
ในภาพรวม เมียนมาร์มีการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีด้าน ICT ในระดับตํ่า กล่าวคือ 

หากพิจารณาการเข้าถึงต่อประชากร 100 คน ในปี 2555 เมียนมาร์มีสัดส่วนการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพียงร้อยละ 10.3 อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพียงร้อยละ 1.1 ทั้งน้ี เมียนมาร์มีสถิติทั้งหมดที่กล่าวมาใน
อัตราตํ่าที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และมีแบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ 10,213 บิตต่อวินาที
ต่อผู้ใช้ ซึ่งสูงกว่าเพียงแค่ สปป. ลาว (ตารางที่ 3.54) 

 
 

3.6.6.2 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
จากข้อมูลล่าสุดปี 2553 ชาวเมียนมาร์มีการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร (patent 

application) เพียง 1 รายการ เมื่อพิจารณาการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของชาวเมียนมาร์และ
ชาวต่างชาติต่อสํานักงานสิทธิบัตรในประเทศต้ังแต่ปี 2541–2555 โดยแบ่งตามประเภทเทคโนโลยี พบว่า
เทคโนโลยีที่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรมากที่สุด คือ สาขาพลังงาน อุปกรณ์ เครื่องจักรไฟฟ้า (electrical 
machinery, apparatus, energy) (ร้อยละ 25.0) เท่ากันกับการวัด (measurement) ยา 
(pharmaceuticals) และการขนส่ง (transport) ขณะที่จํานวนสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว 
(granted patent) ของชาวเมียนมาร์ที่จดทะเบียนกับสํานักงานสิทธิบัตรในประเทศ มีจํานวน 1 รายการ
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ตารางที่ 3.54 ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีที่สาํคัญของเมียนมาร์ ปี 2555 

เคร่ืองช้ีวัดที่สาํคญั  
สถานภาพด้าน ICT

  
การเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที ่(ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 10.3
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 1.1
การใช้อินเทอร์เนต็บรอดแบนด์แบบประจําที่ (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 0
การใช้อินเทอร์เนต็บรอดแบนด์แบบเคลื่อนที่ (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 0
แบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อผู้ใช้  (บิตต่อวินาที) 10,213
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
การย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรรวม (รายการ) 1a

ประเภทเทคโนโลยีที่มีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรมากที่สุด(ร้อยละ) พลังงาน อุปกรณ์ เคร่ืองจักรไฟฟ้า, การ
วัด, ยา และการขนส่ง (25.0)b 

สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วรวม (รายการ) 1a

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูล ITU, WIPO  
หมายเหตุ: aข้อมูลปี 2553 
  bผลรวมของการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต้ังแต่ปี 2541-2555 
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3.7 สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์

3.7.1 สภาวะตลาดโดยท่ัวไป 

 
3.7.1.1 ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค 

เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2555 ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศมีมูลค่า 250.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 6.81 และมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวคิดเป็น 2,587.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของ
ฟิลิปปินส์อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า เพียงร้อยละ 3.17 นอกจากน้ี เงินสกุลหลักที่ใช้ในฟิลิปปินส์ คือ เปโซ 
(PHP) โดยในปี 2555 มีอัตราแลกเปลี่ยนเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คือ 42.23 เปโซต่อหน่ึงดอลลาห์
สหรัฐ (ตารางที่ 3.55) 

 
ตารางที่ 3.55 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจทีส่ําคัญของฟิลปิปินส์ ปี 2550 – 2555 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

149.4 173.6 168.3 199.6 224.1 250.2

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (ร้อยละ) 

6.62 4.15 1.15 7.63 3.64 6.81

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว 
(ดอลลาร์สหรัฐต่อคน) 

1,680.6 1,921.0 1,832.0 2,135.9 2,357.6 2,587.0

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 2.90 8.26 4.13 3.88 4.65 3.17
อัตราแลกเปลี่ยนทางการ  
(เปโซ/ดอลลาร์สหรัฐ) 

46.15 44.32 47.68 45.11 43.31 42.23

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูลธนาคารโลก 

 
3.7.1.2 ระบบธนาคาร 

สถาบันการเงินของฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารกลาง (Bangko Sentral ng 
Pilipinas: BSP)    ซึ่งทําหน้าที่ดําเนินนโยบายการเงินเพ่ือให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดูแลอัตรา
แลกเปลี่ยน กํากับดูแลระบบธนาคาร ตลอดจนเป็นนายธนาคารให้กับธนาคารพาณิชย์ 

 
นอกจากธนาคารกลาง ระบบธนาคารในฟิลิปปินส์ยังประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์และ

สถาบันการเงินครบวงจร (universal banks) สถาบันรับฝากเงิน (thrift banks) ธนาคารและสหกรณ์เพ่ือ
ชนบท (rural cooperative banks) และสถาบันการเงินซึ่งไม่ใช่ธนาคาร  ในปัจจุบัน ฟิลิปปินส์มีธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินครบวงจรทั้งสิ้น 36 แห่ง  

 



บทท่ี 3 ข้อมูลการค้า การลงทุน การจ้างงาน กฎระเบียบ และเทคโนโลยีในประเทศเพือ่นบ้าน  121 
  

 

 

3.7.1.3 การถือครองที่ดิน57  
ฟิลิปปินส์อนุญาตให้เฉพาะชาวฟิลิปปินส์และบริษัทที่มีชาวฟิลิปปินส์ถือหุ้นมากกว่า 

ร้อยละ 60 สามารถถือครองที่ดินได้ อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินในฟิลิปปินส์สําหรับ
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมได้เป็นระยะเวลา 50 ปี และขอต่ออายุได้อีก 25 ปี นอกจากน้ี ชาวต่างชาติ
สามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

-  ถือครองอสังหาริมทรัพย์ก่อนปี พ.ศ. 2478 
-  ได้รับมรดกจากครอบครัวหรือคู่สมรสที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ 
-  สามารถถือครองคอนโดมีเนียมได้ หากผู้ดูแลโครงการคอนโดมีเนียมน้ันต่างชาติถือหุ้น

น้อยกว่าร้อยละ 40 
 

3.7.1.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในภาพรวม โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศฟิลิปปินส์ถือได้ว่ามีความพร้อมปานกลาง ในปี 

2555 ดัชนีวัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเท่ากับ 3.02 ซึ่งเป็นอันดับที่ 
52 จากที่มีการจัดอันดับทั้งหมด 154 ประเทศ นอกจากน้ี ฟิลิปปินส์มีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าร้อยละ 70.2 
ซึ่งนับว่าไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน โดยสูงกว่าเพียงกัมพูชาและเมียนมาร์ และมี
ปริมาณนํ้าภายในที่นํามาใช้ได้ 5,050 ลูกบาศก์เมตรต่อคน 

 
เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค พบว่าค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟฟ้าและค่านํ้าค่อนข้างสูงเมื่อ

เทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน กล่าวคือ อัตราค่าไฟฟ้าคิดเป็น 0.14 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ อัตราค่า
นํ้าคิดเป็น 1.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อคิวบิกเมตร ซึ่งถือว่ามีอัตราค่านํ้าสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน (ตารางที่ 3.56) 

 
 

 

  

                                                            
57  The Land Registration Act 1902, The Public land Act 1936, Property Registration Decree 1978 และ Investors’ Lease 

Act (R.A. 7652) 
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ตารางที่ 3.56 เครื่องชี้วัดด้านโครงสร้างพืน้ฐานของฟลิปิปินส ์

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์d (1=ตํ่า, 5=สูง) 3.02a 
ถนน (กิโลเมตร) 213,151c 
การเข้าถึงไฟฟ้า (ร้อยละของประชากรท้ังหมด) 70.2b 
อัตราค่าไฟฟ้า ณ มะนิลา (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์) 0.14a 
ปริมาณนํ้าภายในท่ีนํามาใช้ได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อคน) 5,050b 
อัตราค่าน้ํา ณ มะนิลา (ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร)  1.84a 

ท่ีมา: รวมรวมจากฐานข้อมูล ธนาคารโลก, CIA World Factbook, 
หมายเหตุ: aข้อมูลปี 2555   bข้อมูลปี 2554 

 cข้อมูลปี 2552 
dดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ โดยพิจารณาจากมิติด้านต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพของกระบวนการทาง
ศุลกากร คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค้าและการขนส่ง การจัดการการขนส่งสินค้าทางเรือ  
ความสามารถและคุณภาพของบริการด้านโลจิสติกส์ ความสามารถในการระบุและติดตามสินค้าท่ีส่งมอบ 
และความตรงต่อเวลาในการขนส่งสินค้าทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ การ
คํานวณค่าดัชนีดังกล่าว เป็นค่าเฉลี่ยของผลจากการสํารวจผู้ประกอบการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 โดย 5 คือ ค่าท่ีมากท่ีสุดและแสดงว่ามีประสิทธิภาพด้าน 
โลจิสติกส์สูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ ในปี 2555 เป็นการเปรียบเทียบของ
ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกจํานวน 154 ประเทศ 

 
3.7.2 การจัดต้ังธุรกิจ 
 

3.7.2.1 รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของต่างชาติ 
กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ (Foreign Investment Act 1991) ของฟิลิปปินส์

กําหนดรูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจดังน้ี 

 บริษัทจํากัด (corporation)58 ต้องมีผู้ถือหุ้น 5-15 คน โดยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ต้องเป็น
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในฟิลิปปินส์ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัดต้องไม่น้อยกว่า 5,000 เปโซ 
และต้องชําระเงินทุนสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ณ เวลาที่ย่ืนขอ
จดทะเบียน ทั้งน้ี หากต่างชาติถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 40 จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่
ตํ่ากว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นในกรณีที่เป็นกิจการซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับสูง
หรือจ้างแรงงาน 50 คนขึ้นไป จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ตํ่ากว่า 100,000 ดอลลาร์
สหรัฐ ส่วนกิจการที่ผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลักไม่มีทุนจดทะเบียนขั้นตํ่า 

                                                            
58  ภายใต้ The Corporation Code of the Philippines และ Foreign Investment Act 1991 
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 สาขาของบริษัทต่างชาติ หมายถึงกิจการที่จดทะเบียนในต่างประเทศแล้วเข้ามา
ดําเนินธุรกิจในฟิลิปปินส์ เช่น สํานักงานตัวแทน และสํานักงานใหญ่ในภูมิภาค 
(regional headquarters: RHQ) เป็นต้น มีข้อดี คือ ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกับสัดส่วน
การถือหุ้นของชาวฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม สาขาของบริษัทต่างชาติไม่สามารถ
ดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ Foreign Investment Negative Lists (FINL) ได้ 
และต้องมีทุนที่ฝากไว้กับธนาคารกลาง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม หาก
กิจการมีการใช้เทคโนโลยีระดับสูงหรือจ้างแรงงาน 50 คนขึ้นไป ทุนดังกล่าวจะลดลง
เหลือ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และกิจการที่ผลิตเพ่ือส่งออกไม่ต้องฝากทุนไว้กับ
ธนาคารกลาง 

 ห้างหุ้นส่วน (partnership) ครอบคลุมทั้งห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจํากัด 
สําหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ หุ้นส่วนทุกคนจะมีความรับผิดชอบต่อหน้ีของห้างหุ้นส่วน
ไม่จํากัด ในขณะที่ห้างหุ้นส่วนจํากัดจะมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 1 คนที่รับผิดชอบต่อหน้ี
ไม่จํากัด โดยห้างหุ้นส่วนที่มีเงินทุนไม่ตํ่ากว่า 3,000 เปโซต้องจดทะเบียนกับ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange 
Commission: SEC) 

 การร่วมทุน (joint venture) คือ การร่วมลงทุนระหว่างองค์กรธุรกิจ และจะมีการ
แบ่งกําไรตามที่ได้ตกลงในสัญญา โดยท่ัวไป การร่วมทุนในฟิลิปปินส์เป็นที่นิยม
สําหรับกิจการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้าง หรือโครงการลงทุนด้าน
พลังงาน ซึ่งเป็นการทําสัญญาร่วมทุนกับรัฐบาล 

 ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (sole proprietorship) หมายถึง กิจการที่มีบุคคลเดียวเป็น
เจ้าของกิจการ และรับผิดชอบการดําเนินกิจการทั้งหมด ต้องจดทะเบียนกับ
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Department of Trande and Industry: DTI) 
และหน่วยงานรัฐท้องถิ่นด้วย ทั้งน้ี ธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนเดียวโดยชาวต่างชาติไม่
สามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใต้ NFIL ได้ 

 

3.7.2.2 กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของต่างชาติ59 
การขออนุญาตจัดต้ังบริษัทและกิจการประเภทธุรกิจเจ้าของคนเดียว จะต้องย่ืนขอจด

ทะเบียนที่กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry: DTI) ขณะที่กิจการ
ประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดจะจดทะเบียนที่ DTI หรือไม่ก็ได้ แต่กิจการทั้ง 5 ประเภทดังกล่าว
ข้างต้นต้องจดทะเบียนที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange 
Commission: SEC) โดยไม่จําเป็นต้องขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
 
                                                            
59  ภายใต้ The Corporation Code of the Philippines และ Foreign Investment Act 1991 
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3.7.2.3 ข้อจํากัดในการลงทุนของต่างชาติ 
นักลงทุนสามารถลงทุนได้ร้อยละ 100 ในเกือบทุกกิจการ ยกเว้นที่ระบุไว้ในบัญชีที่ห้าม

การลงทุนจากต่างชาติ (Foreign Investments Negative List: FINL) ภายใต้กฎหมายการลงทุนจาก
ต่างชาติ โดย FINL จะประกอบไปด้วย 

 List A: กิจการที่มีข้อจํากัดการลงทุนของต่างชาติตามกฎหมาย 

 List B: กิจการที่มีข้อจํากัดการลงทุนของต่างชาติเน่ืองด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง การ 
ป้องกันประเทศ สุขภาพอนามัย วัฒนธรรม และการคุ้มครองธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 

สําหรับรายละเอียดของกิจการตาม List A และ List B แสดงในตารางที่ 3.57 และ 3.58 
 

ตารางที่ 3.57 กิจกรรมที่มีเงื่อนไขสาํหรบัการลงทนุของต่างชาติ List A 

ประเภท กิจการ 

กิจการท่ีห้ามต่างชาติลงทุน 1.  Mass Media except recording  
2.  Practice of all professions: 

a. Engineering 
b. Medicine and Allied Professions 
c. Accountancy   
d. Architecture   
e. Criminology   
f. Chemistry   
g. Customs Brokerage  
h. Environmental Planning   
i. Forestry   
j. Geology   
k. Interior Design   
l. Landscape Architecture   
m. Law 

3.  Retail trade enterprises with paid-up capital of less 
than US$2,500,000 

4.  Cooperatives 
5.  Private Security Agencies 
6.  Small-scale Mining 
7.  Utilization of Marine Resources in archipelagic waters, 

territorial sea, and exclusive economic zone as well as 
smallscale utilization of natural resources inrivers,lakes, 
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ประเภท กิจการ 

bays, and lagoons 
8.  Ownership, operation and management of Cockpits 
9.  Manufacture, repair, stockpiling and/or 
 distribution of nuclear weapons 
10. Manufacture, repair, stockpiling and/ordistribution of 

biological, chemical andradiological weapons and  
anti-personnel mines 

11. Manufacture of firecrackers and other pyrotechnic 
devices 

กิจการท่ีต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 20 Private radio communications network 
กิจการท่ีต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 25 1.  Private recruitment, whether for local oroverseas 

employment 
2.  Contracts for the construction and repair of 

locally-funded public works 
a.  Infrastructure/development projects 
b.   Projects which are foreign funded or assisted and 

required to undergo international competitive bidding 
3.  Contracts for the construction of defense related 

structures 
กิจการท่ีต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 30 Advertising 
กิจการท่ีต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 40 1.  Exploration, development and utilization of natural 

resources 
2.  Ownership of private land 
3.  Operation and management of public utilities 
4.  Ownership/establishment and administration of 

educational institutions 
5.  Culture, production, milling, processing, trading 

excepting retailing, of rice and corn and acquiring, by 
barter, purchase or otherwise, rice and corn and the 
by-products thereof 

6.  Contracts for the supply of materials, goods and 
commodities to government-owned or controlled 
corporation, company, agency or municipal corporation

7.  Project Proponent and Facility Operator of  
 a BOT project requiring a public utilities franchise 
8.  Operation of deep sea commercial fishing vessels 
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ประเภท กิจการ 

9.  Adjustment Companies 
10. Ownership of condominium units where the common 

areas in the condominium project are co-owned by the 
owners of the separate units or owned by a 
corporation 

กิจการท่ีต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 1.  Financing companies regulated by the Securities and 
Exchange Commission (SEC) 

2.  Investment houses regulated by the SEC 
ท่ีมา: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไป

ยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 2556. 

 
ตารางที่ 3.58 กิจกรรมที่มีเงื่อนไขสาํหรบัการลงทนุของต่างชาติ List B 

ประเภท กิจการ 

กิจการท่ีต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 40 1.  Manufacture, repair, storage, and/or distribution of 
products and/or ingredients requiring Philippine 
National Police (PNP) clearance 

2. Manufacture, repair, storage and/or distribution of 
products requiring Department of National Defense 
(DND) clearance 

3.  Manufacture and distribution of dangerous drugs 
4.  Sauna and steam bathhouses, massage clinics and 

other like activities regulated by law because of risks 
posed to public health and morals 

5.  All forms of gambling 
6.  Domestic market enterprises with paid-inequity capital 

of less than the equivalent of US$ 200,000 
7.  Domestic market enterprises which involveadvanced 

technology or employ at least fifty(50) direct 
employees with paid-in-equity capital of less than the 
equivalent of US$ 100,000 

ท่ีมา: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไป
ยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 2556. 
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3.7.2.4 สิทธิประโยชน์ในการลงทุน60 
นักลงทุนต่างชาติจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ต้ังและการจด

ทะเบียนธุรกิจ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ หากจดทะเบียนกับ 2 หน่วยงานที่สําคัญ 
ได้แก่ คณะกรรมการด้านการลงทุน (Board of Investment: BOI) และองค์การเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
ฟิลิปปินส์ (Philippine Economic Zone Authority: PEZA) 

 
(1) กิจการที่จดทะเบียนกับ BOI 

กิจการที่จดทะเบียนกับ BOI ไม่ว่าจะเป็นกิจการของคนท้องถิ่นหรือต่างชาติ จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI ภายใต้เง่ือนไขดังน้ี 

 กิจการที่ระบุใน Investment Priorities Plan (IPP) เช่น กิจการเกษตรกรรม 
กิจการด้านพลังงาน กิจการสาธารณูปโภค กิจการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ เป็นต้น 

 หากไม่ได้เป็นกิจการที่อยู่ใน IPP จะต้องเป็นกิจการที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลซึ่ง
ยังไม่มีการพัฒนามากนัก หรือเป็นกิจการที่ผลิตเพ่ือส่งออกอย่างน้อยร้อยละ 
50 (กรณีที่เป็นกิจการที่ต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40) หรืออย่างน้อยร้อยละ 
70 (กรณีที่เป็นกิจการที่ต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ 40)  

 
 สิทธิประโยชน์ที่สําคัญสําหรบักิจการที่จดทะเบียนกับ BOI ยกตัวอย่างเช่น 

 ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล นับต้ังแต่ปีที่เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ ซึ่ง
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีจะขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการ คือ 
- โครงการบุกเบิก61 (pioneer status) ได้รับการยกเว้น 6 ปี และอาจขอ
ขยายเวลาได้อีก 2 ปี 
- โครงการใหม่ที่ไม่ได้เป็นโครงการบุกเบิก ได้รับการยกเว้น 4 ปี และอาจ
ขอขยายเวลาได้อีก 3 ปี 
- โครงการใหม่หรือโครงการขยายที่ต้ังอยู่ในเขตห่างไกลความเจริญ ได้รับ
การยกเว้น 6 ปี และอาจได้รับการยกเว้นภาษีเพ่ิม 1 ปี หากมีการใช้
วัตถุดิบในประเทศอย่างน้อยก่ึงหน่ึงของต้นทุนวัตถุดิบในปีก่อนหน้า หรือ
สัดส่วนทุนต่อแรงงานไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน หรือมีรายได้
เงินตราต่างประเทศสุทธิอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
- โครงการปรับปรุงกิจการ ได้รับการยกเว้น 3 ปี 

                                                            
60  ภายใต้กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ (Foreign Investment Act 1991) และ Special Economic Zone Act of 1995 
61  โครงการบุกเบิก (pioneer project) ตามที่กฎหมายส่งเสริมการลงทุนของฟิลิปปินส์ (EXECUTIVE ORDER NO. 226) ระบุไว้อย่างกว้างๆ 

กล่าวคือ เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เป็นอุตสากรรมประกอบหรือบรรจุสินค้า และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการออกแบบ มีกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยมีการผลิตขึ้นในฟิลิปปินส์ 
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 ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าสินค้าที่ใช้ในการผลิต สําหรับกิจการที่ผลิตเพ่ือ
ส่งออกอย่างตํ่าเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของการผลิต 

 โครงการที่ต้ังอยู่ในเขตห่างไกลความเจริญ สามารถนําต้นทุนการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคหรือสิ่งก่อสร้างที่จําเป็น ไปหักออกจากรายได้ก่อนคิดภาษีได้ 

 สามารถจ้างแรงงานต่างชาติในตําแหน่ง ผู้อํานวยการ ช่างเทคนิค และที่
ปรึกษา ได้ 5 ปีนับต้ังแต่วันที่จดทะเบียน 

 ได้รับการผ่อนคลายพิธีการศุลกากร 
 
(2) กิจการที่จดทะเบียนกับ PEZA 

กิจการที่อยู่ในเขตการส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ PEZA จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเช่นเดียวกับที่โครงการซึ่งจดทะเบียนภายใต้ BOI ได้รับ และจะได้สิทธิประโยชน์
เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น 

 ในช่วงที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ จะได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่นอ่ืนๆ 
ยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 หลังจากหมดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ จะได้รับการลดหย่อนให้ชําระค่าภาษี
อ่ืนๆ ที่คิดจากรายได้รวมในอัตราร้อยละ 5 

 การยกเว้นภาษีนําเข้า เคร่ืองจักร อุปกรณ์ ช้ินส่วนอะไหล่ และวัตถุดิบ 

 การยกเว้นค่าธรรมเนียมท่าเรือ ภาษีส่งออก และค่าธรรมเนียมภาษีนําเข้า 

 ได้รับสิทธิพํานักถาวรสําหรับผู้ประกอบการต่างชาติและครอบครัว หากกิจการ
มีการลงทุนเริ่มต้นไม่น้อยกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

 
3.7.3 ภาษี
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 3.7.3.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(1) รายได้ที่ต้องเสียภาษี63 
ฐานเงินได้ของนิติบุคคลที่ถูกนํามาคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะแตกต่างกัน

ไปตามประเภทของการจดทะเบียน คือ 
- นิติบุคคลในประเทศ (domestic corporation)  หมายถึงกิจการที่จดทะเบียนตาม

กฎหมายของฟิลิปปินส์ การคํานวณภาษีเงินได้จะคิดจากฐานเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากทั่วโลก 

                                                            
62  ภายใต้ National Internal Revenue Code of 1997 
63  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 

(ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 2556. 
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- นิติบุคคลต่างประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ในฟิลิปปินส์ (resident foreign corporation)
หมายถึงกิจการที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และเข้ามาดําเนินกิจการในฟิลิปปินส์ (เช่น สาขาของบริษัท
ต่างชาติ) การคํานวณภาษีเงินได้จะคิดจากฐานเงินได้สุทธิ (net income) ที่เกิดขึ้นเฉพาะในฟิลิปปินส์ 

- นิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ในฟิลิปปินส์ (non-resident foreign 
corporation) หมายถึงกิจการที่จดทะเบียนในต่างประเทศและมิได้เข้ามาดําเนินกิจการในฟิลิปปินส์ การ
คํานวณภาษีเงินได้จะคิดจากฐานรายได้รวม (gross income) ที่เกิดขึ้นเฉพาะในฟิลิปปินส์ เช่น เงินปันผล  
ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าชดเชย หรือค่าบริการต่างๆ โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย บางรายการอาจมีอัตราเฉพาะ 
เช่น ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมต่างประเทศ มีอัตราภาษีร้อยละ 20 เป็นต้น 

(2) ภาษีกําไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน (capital gains tax) 
ฟิลิปปินส์มีการจัดเก็บภาษีกําไรที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในอัตราร้อยละ 6 

ภาษีกําไรที่ได้รับจากการขายหุ้นที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 5 สําหรับกําไรจากการ
ขายหุ้นที่ไม่เกิน 100,000 เปโซ และภาษีกําไรที่ได้รับจากการขายหุ้นที่เกินกว่า 100,000 เปโซในอัตรา 
ร้อยละ 10  

(3) เงินปันผล (dividends) 
ฟิลิปปินส์ไม่มีการจัดเก็บภาษีจากเงินปันผล หากเป็นเงินปันผลจากบริษัทที่จัดต้ังใน

ฟิลิปปินส์  
(4) การลดหย่อนภาษี (deductions) 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจ สามารถนํามาหักลดหย่อนเพ่ือนําไปคํานวณหาฐานภาษี 
นอกจากน้ัน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจการ สามารถ
นํามาหักลดหย่อนภาษีได้ 

(5) การขาดทุน (losses) 
หากบริษัทขาดทุนจากการดําเนินกิจการในปีน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่

ขาดทุนไปหักออกจากรายได้ที่ถูกนําไปคํานวณเป็นฐานภาษีในปีถัดไปได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี 
(6) การหักค่าเสื่อมราคา (tax depreciation) 

ฟิลิปปินส์อนุญาตให้สามารถนําค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ใช้ในการค้าและ
ประกอบธุรกิจมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้  

(7) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ฟิลิปปินส์กําหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 
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3.7.3.2  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(1) รายได้ที่เป็นค่าจ้างที่ต้องเสียภาษี 

รายได้ที่ถูกนํามาคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน กําไร
จากการค้าขายหรือการให้บริการวิชาชีพ และรายได้อ่ืนๆ (ได้แก่ รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ ดอกเบ้ีย ค่า
เช่า เงินปันผล เงินประจําปี เงินรางวัล และเงินบํานาญ) 

(2) ค่าลดหย่อน 
ผู้เสียภาษีสามารถนําค่าใช้จ่ายส่วนตัวมาเป็นค่าลดหย่อนได้ โดยสามารถหักได้สูงสุด 

50,000 เปโซต่อคน นอกจากน้ัน ผู้เสียภาษียังสามารถนําค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มาเป็นค่าลดหย่อนได้ เช่น ค่าเบ้ีย
ประกันชีวิต โดยสามารถนํามาลดหย่อนได้ 2,400 เปโซ หรือสําหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้จากการค้าหรือการ
ให้บริการวิชาชีพ สามารถนําค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (เช่น ดอกเบ้ีย ส่วนขาดทุน หน้ีสูญ ค่าเสื่อมราคา เงิน
บริจาค และเงินที่ใช้สําหรับการวิจัยและพัฒนา) มาเป็นค่าลดหย่อนได้  

(3) อัตราภาษี 
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของฟิลิปปินส์เป็นอัตราภาษีก้าวหน้า ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.59 
 

ตารางที่ 3.59 อัตราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาของฟลิิปปินส ์

รายได้สุทธิ(เปโซ) ภาษีขั้นตํ่าในแต่ละขั้น (เปโซ) อัตราภาษี(ร้อยละ) 

0-10,000 0 5 
10,000 – 30,000 500 10 
30,000 – 70,000 2,500 15 
70,000 – 140,000 8,500 20 
140,000 – 250,000 22,500 25 
250,000 – 500,000 50,000 30 

500,000 ข้ึนไป 125,000 32 
ท่ีมา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น

ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 2556. 

 
(4) การย่ืนภาษี 

บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ทั้งชาวฟิลิปปินส์และชาวต่างชาติต้องย่ืนแบบชําระภาษี
ภายในวันที่ 15 เมษายนของทุกปี สําหรับผู้ที่ต้องเสียภาษีมากกว่า 2,000 เปโซ สามารถแบ่งจ่ายได้เป็น 2 
งวดโดยในงวดท่ี 1 ชําระพร้อมกับการย่ืนแบบภาษี และงวดที่ 2 ชําระภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ทั้งน้ี 
หากมีการเสียภาษีล่าช้าจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 25 ของภาษีที่ต้องชําระทั้งหมด 
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 3.7.3.3 ภาษีทางอ้อม 
(1) ภาษีการค้า 

ฟิลิปปินส์มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม (value-added tax) ในอัตราร้อยละ 12 
อย่างไรก็ตาม มีสินค้าบางรายการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น การค้าหรือการนําเข้าสินค้าเกษตร 
ประมง ปศุสัตว์ และปุ๋ย และการนําเข้าเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในธุรกิจบริการบางประเภท  

(2) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (withholding taxes) 
ฟิลิปปินส์มีการเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากชาวต่างชาติสําหรับเงินได้บาง

ประเภท เช่น ดอกเบ้ีย ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (royalty) โดยคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 20 และภาษี
จากการโอนกําไรกลับประเทศ (branch remittance tax) ที่อัตราร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติ
ไม่จําเป็นต้องจ่ายภาษีดังกล่าว หากเงินได้น้ันเข้าข่ายตามท่ีกําหนดในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ประเทศของตน
มีอยู่กับฟิลิปปินส์ 

(3) อากรแสตมป์ (stamp duty) 
ฟิลิปปินส์มีการจัดเก็บอากรแสตมป์ โดยมีอัตราที่ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของเอกสาร 

(4)  ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (property tax) 
อัตราภาษีอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่ดินและอาคาร โดยมีอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของ

สินทรัพย์ที่ประเมิน ขึ้นอยู่กับสถานที่ต้ัง 
(5)  ภาษีศุลกากร (customs duty) 

ฟิลิปปินส์มีการจัดเก็บภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละ 0-65 ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
นําเข้า โดยเฉล่ียแล้วจะมีการเก็บภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละ 10.5 

 
 3.7.3.4 ภาษีระหว่างประเทศ (อนุสญัญาภาษีซ้อน) 

ฟิลิปปินส์ได้ทําอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 37 ประเทศ โดยเป็นประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
 
3.7.4 การจ้างงาน
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3.7.4.1 สัญญาจ้างงาน 
(1) การเลิกจ้าง 

ภายใต้กฎหมายการจ้างงานของฟิลิปปินส์ กรณีนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้าง กฎหมาย
ไม่ได้ระบุระยะเวลาที่นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการยกเลิกสัญญาจ้าง
เน่ืองจากนายจ้างมีความจําเป็นต้องติดต้ังอุปกรณ์เครื่องจักรเพ่ือลดการจ้างงาน หรือการป้องกันการ

                                                            
64  ภายใต้ The Labor Code of the Philippines 
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ขาดทุนจากการดําเนินกิจการ นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนล่วงหน้า 1 เดือน สําหรับกรณีที่ลูกจ้าง
ยกเลิกสัญญาจ้าง ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบก่อนล่วงหน้า 1 เดือน  

(2)  ช่ัวโมงทํางาน 
กฎหมายการจ้างงานของฟิลิปปินส์ กําหนดให้ลูกจ้างทํางานไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน 

หรือ 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(3) อัตราค่าจ้าง 

ในปี 2555 ฟิลิปปินส์กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าหลายอัตรา ขึ้นกับประเภทงานและ
พ้ืนที่สําหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ทํางานในเขตเมือง ฟิลิปปินส์กําหนดอัตราค่าแรงขั้นตํ่าที่ 466  
เปโซต่อวัน 

(4) การลาประจําปี 
กฎหมายการจ้างงานของฟิลิปปินส์ กําหนดการลาประจําปีดังน้ี 

 ลูกจ้างที่มีอายุงานเกิน 1 ปีขึ้นไป มีสิทธิลาประจําปีได้อย่างตํ่า 5 วันต่อปี  

 วันหยุดราชการ 11 วันต่อปี 

 ลาคลอดได้ไม่เกิน 6 สัปดาห์ 
ในทางปฏิบัติ  ลูกจ้างที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไปจะสามารถลาพักร้อนได้ 2 สปัดาห์ และ

ลาป่วยได้ 2 สปัดาห์ 
 

3.7.4.2 วีซ่าและใบอนุญาตทํางาน 
ชาวต่างชาติที่ต้องการจะทํางานในฟิลิปปินส์เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน ต้องขอ

ใบอนุญาตทํางานของคนต่างชาติ (alien employment permit: AEP) จากกระทรวงแรงงานและการจ้าง
งาน (Department of Labour and Employment: DOLE) ซึ่งใช้เวลาดําเนินการประมาณ 3-4 สัปดาห์ 
และต้องขอวีซ่าทํางานจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (Bereau of Immigration: BI)   ซึ่งใช้เวลา
ดําเนินการ 4-6 สัปดาห์ 

สําหรับชาวต่างชาติที่จะทํางานในฟิลิปปินส์เป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือตํ่ากว่า ต้องขอ
เพียงแค่ใบอนุญาตทํางานแบบพิเศษ (Special Work Permit: SWP) จาก BI เท่าน้ัน ซึ่งใช้เวลาดําเนินการ
ประมาณ 2-4 วันทําการ โดยมีอายุ 3 เดือน และขอต่ออายุได้อีก 3 เดือน  

 
 3.7.4.3 กําลังแรงงาน 

กําลังแรงงานในประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในปี 2555 ฟิลิปปินส์มี
กําลังแรงงานจํานวน 41,278,567 คน ซึ่งนับว่าสูงพอสมควร ขณะที่อัตราการว่างงานของฟิลิปปินส์ก็
ค่อนข้างสูงที่ร้อยละ 7.03 (ตารางที่ 3.60) 
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ตารางที่ 3.60 กําลังแรงงานและอัตราการว่างงานของฟลิิปปนิส ์ปี 2550-2555 

  2550 2551 2552 2553 2554 2555 

กําลังแรงงาน (คน) 35,784,409 36,883,230 37,896,522 39,126,595 40,340,543   41,278,567 
อัตราการว่างงาน 
(ร้อยละ) 7.40 7.30 7.48 7.30 7.03 7.03

ท่ีมา: ฐานข้อมูลธนาคารโลก 
 

3.7.5 การควบคุมเงนิตราระหว่างประเทศ 

 

ฟิลิปปินส์เริ่มมีนโยบายการควบคุมเงินตราต่างประเทศแบบผ่อนคลายมากข้ึน โดยทั่วไปรัฐบาล
ฟิลิปปินส์ไม่มีข้อจํากัดในการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศสําหรับเงินทุน กําไร และรายได้จากการ
ประกอบกิจการในฟิลิปปินส์ ขณะที่การกู้ยืมเงินตราต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศจําเป็นต้อง
ลงทะเบียนกับธนาคารกลางของฟิลิปปินส์  

 
3.7.6 เทคโนโลยี 

 

 3.7.6.1  สถานภาพด้าน ICT  
ฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศที่มีการเข้าถึงเทคโนโลยีด้าน ICT ในอัตราไม่สูงนัก ทั้งการเข้าถึง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั้งแบบประจําที่ (fixed 
broadband) และแบบเคลื่อนที่ (mobile broadband) และปริมาณแบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศต่อผู้ใช้ กล่าวคือ ในปี 2555 หากพิจารณาการเข้าถึงและการใช้ต่อประชากร 100 คน ฟิลิปปินส์มี
สัดส่วนการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 106.565 มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตร้อยละ 36.2 มีการใช้
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําที่และแบบเคลื่อนที่ร้อยละ 2.2 และ 3.866 ตามลําดับ และมีปริมาณ
แบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ 14,303 บิตต่อวินาทีต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สําหรับราคาของ
ค่าบริการ ICT โดยพิจารณาจากตะกร้าราคาของบริการ ICT67 พบว่า ราคาค่าบริการ ICT ของฟิลิปปินส์ถือ
ว่ามีราคาค่อนข้างสูง โดยคิดเป็นร้อยละ 8.8 ของรายได้มวลรวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากร (ตารางที่ 
3.61) 
 
 
                                                            
65  ผู้ใช้ 1 คน อาจมีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 1 เลขหมาย 
66  อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบเคล่ือนที่การใช้บริการข้อมูลด้วยระบบ 3G ซึ่งผู้ใช้ 1 คน อาจมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการ 3G มากกว่า 1  

เลขหมาย 
67  ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ICT Price Basket) เป็นค่าเฉลี่ยของค่าบริการบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ และบริการ

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําที่ (Fixed broadband Internet) โดยค่าบริการท้ัง 3 ประเภท จะเป็นค่าบริการท่ีถ่วงด้วยรายได้มวล
รวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากรของแต่ละประเทศ (Monthly GNI per capita) 
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 3.7.6.2  การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
ในปี 2555 ชาวฟิลิปปินส์มีการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร (patent application) ต่อ

สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศจํานวน 162 รายการ และต่อสํานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศจํานวน 93 
รายการ คิดเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 255 รายการ และชาวต่างชาติที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อ
สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศจํานวน 2,832 รายการ  

  
 หากจําแนกการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของชาวฟิลิปปินส์และชาวต่างชาติต่อ

สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศต้ังแต่ปี 2541-2555 ตามประเภทเทคโนโลยีพบว่า ประเภทเทคโนโลยีที่มี
การย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตรมากท่ีสุด คือ สาขาเคร่ืองยนต์ (engines), เคร่ืองสูบ (pumps), กังหัน 
(turbines) (ร้อยละ 8.16) รองลงมา คือ เซมิคอนดักเตอร์ (semiconductors) (ร้อยละ 7.31) และ
เฟอร์นิเจอร์ เกมส์ (furniture, games) (ร้อยละ 7.17) ตามลําดับ 

 
ขณะที่ในปี 2555 ชาวฟิลิปปินส์ได้รับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้ว (granted patent) จาก

สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศจํานวน 11 รายการ และจากสํานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศจํานวน 52 
รายการ คิดเป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 63 รายการ และชาวต่างชาติได้รับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้วจาก
สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศฟิลิปปินส์จํานวน 1,100 รายการ 

 
 3.7.6.3 การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (Hi-technology)68 

ในปี 2555 ฟิลิปปินส์มีการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (Hi-technology) เป็นมูลค่า
ทั้งสิ้น 20,795 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นร้อยละ 48.9 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสากรรม 
  

                                                            
68  จากคําจํากัดความของธนาคารโลก สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (hi-technology) คือสินค้าที่มีระดับการวิจัยและพัฒนาเข้มข้น (R&D 

intensity) เช่น กิจการอวกาศ คอมพิวเตอร์ ยา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
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ตารางที่ 3.61 ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีที่สาํคัญของฟิลปิปินส ์ปี 2555 
เคร่ืองช้ีวัดท่ีสําคัญ 

สถานภาพด้าน ICT  
การเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 106.5
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 36.2
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 2.2
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบเคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 3.8
ปริมาณแบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต (บติต่อวินาที) 14,303
ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ร้อยละของรายได้มวลรวมประชาชาตติ่อเดอืนต่อประชากร) 8.8
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปญัญา  
การย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรรวม (รายการ) 255 
ประเภทเทคโนโลยีท่ีมีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรมากท่ีสุด(ร้อยละ) เครื่องยนต์ เครื่องสูบ กงัหัน (8.16)a 
สิทธิบัตรท่ีได้รับการจดทะเบียนรวม (รายการ) 63 
การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีข้ันสงู (Hi-Technology)  
มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาปีปัจจุบัน) 20,795 
สัดสว่นต่อมลูค่าการสง่ออกสินค้าอตุสาหกรรม (ร้อยละ) 48.9 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูล ITU, WIPO 
หมายเหตุ: aเป็นผลรวมของการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต้ังแต่ปี 2541-2555 
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3.8 สาธารณรฐัสิงคโปร ์

3.8.1สภาวะตลาดโดยท่ัวไป 

 
3.8.1.1 ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค 

เศรษฐกิจของสิงคโปร์มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2555 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของสิงคโปร์อยู่ที่ 274.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.32 คิดเป็น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว 51,709.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศต่อหัวสูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของสิงคโปร์คิดเป็นร้อยละ 
4.53 ส่วนเงินสกุลหลักที่ใช้ในสิงคโปร์ คือ ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ คือ 1.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหน่ึงดอลลาร์สหรัฐ (ตารางที่ 3.62) 

 
ตารางที่ 3.62 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจทีส่ําคัญของสิงคโปร์ ปี 2550 – 2555 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

168.7 178.9 194.1 217.2 245.0 274.7

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (ร้อยละ) 

9.01 1.75 -0.79 14.78 5.16 1.32

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อ
หัว (ดอลลาร์สหรัฐต่อคน) 

36,766.3 36,972.
4

38,922.
8

42,783.
7

47,268.2 51,709.5

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 2.10 6.52 0.60 2.80 5.25 4.53
อัตราแลกเปลี่ยนทางการ  

(ดอลลาร์สิงคโปร์/ดอลลาร์สหรัฐ) 
1.51 1.41 1.45 1.36 1.26 1.25

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูลธนาคารโลก 

 
3.8.1.2 ระบบธนาคาร 

รัฐบาลสิงคโปร์ประสบความสําเร็จอย่างสูงในการผลักดันให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทาง
การเงินของภูมิภาค โดยภาคการเงินการธนาคารของสิงคโปร์อยู่ภายใต้การกํากับของธนาคารกลางของ
สิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกําหนดนโยบายการเงิน 
รักษาเสถียรภาพทางการเงิน และส่งเสริมให้ภาคการเงินของสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการเงิน  

 
  การจัดต้ังธนาคารพาณิชย์ของสิงคโปร์จะดําเนินการตามกฎหมายการธนาคาร (Banking 
Act) ซึ่งภายใต้กฎหมายดังกล่าว ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการธุรกรรมทางการเงินทั้งการรับฝาก ถอน 
การบริการเก่ียวกับเช็ค การให้กู้ยืม นอกจากน้ันธนาคารพาณิชย์ยังสามารถให้บริการธุรกรรมอ่ืนๆ ได้ เช่น 
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บริการให้คําปรึกษาทางการเงิน บริการเก่ียวกับประกันภัยและบริการทางด้านตลาดทุน ซึ่งการให้บริการ
ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารกลางของสิงคโปร์ (MAS) 

 
  การจัดต้ังธนาคารพาณิชย์สามารถดําเนินการทั้งในรูปแบบของ full bank, wholesale 
bank และ offshore bank ซึ่งการให้บริการในแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังน้ี 

 full bank เป็นการให้บริการครอบคลุมทุกกิจกรรมทางการเงินที่ให้อนุญาต
ดําเนินการภายใต้กฎหมายการธนาคาร 

 wholesale bank สามารถให้บริการครอบคลุมทุกธุรกิจธนาคารที่ให้อนุญาต
ดําเนินการภายใต้กฎหมายการธนาคาร เช่นเดียวกับ full bank แต่ไม่สามารถ
ดําเนินกิจกรรมของลูกค้ารายย่อย (retail banking) โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์
ได้ สําหรับการดําเนินงานของ wholesale bank จะเป็นไปตาม Guidelines for 
Operations of Wholesale Banks ซึ่งออกโดยธนาคารกลางของสิงคโปร์ (MAS) 

 offshore bank สามารถให้บริการธุรกรรมเช่นเดียวกับ full bank และ wholesale 
bank โดยมีการดําเนินธุรกรรมผ่านทาง Asian Currency Units (ACUs) ซึ่งเป็น
หน่วยงานทางบัญชีทําหน้าที่ดูแล ธุรกรรมเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 
ขณะที่ธุรกรรมของธนาคารที่เก่ียวข้องกับเงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์จะดําเนินการผ่าน
ทาง Domestic Banking Unit (DBU) สําหรับการดําเนินงานของ offshore bank 
จะเป็นไปตาม  Guidelines for Operations of Offshore Banks ซึ่งออกโดย
ธนาคารกลางของสิงคโปร์ (MAS) 

 
  ในปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์กว่า 117 แห่งที่จัดต้ังในสิงคโปร์ โดยแบ่งเป็น  

 ธนาคารท้องถิ่น (local bank) 7 แห่ง ซึ่งเป็นธนาคารท่ีสามารถให้บริการทาง
การเงินได้ทุกประเภท  

 ธนาคารต่างชาติ (foreign bank) 110 แห่ง ซึ่งจําแนกเป็น 
- foreign full bank 19 แห่ง ซึ่งเป็นธนาคารต่างชาติที่สามารถให้บริการทาง

การเงินได้เกือบทุกประเภท แต่มีข้อจํากัดด้านจํานวนสาขาและจํานวนเครื่อง
เบิกถอนเงินอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

- qualifying full bank 11 แห่ง มีสถานะเช่นเดียวกับ full bank แต่ได้รับ
อนุญาตให้เปิดสาขาให้บริการได้มากกว่า 25 สาขา 

- wholesale bank 34 แห่ง ซึ่งธนาคารสามารถจัดต้ังสาขาหลักได้เพียงแห่ง
เดียว 

- offshore bank 46 แห่ง 
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นอกจากสิงคโปร์จะมีธนาคารพาณิชย์เป็นจํานวนมากแล้ว สิงคโปร์ยังมีสถาบันทาง
การเงินประเภทอ่ืนๆ อีก อาทิ สถาบันทางการเงินที่ให้เงินทุนแก่บริษัทในรูปแบบของการเข้าไปถือหุ้นแทน
การให้เงินกู้ (merchant bank) สถาบันที่เป็นสื่อกลางในตลาดทุน (capital markets intermediaries) 
บริษัทประกันภัย (insurance) ที่ปรึกษาทางการเงิน (financial adviser) บริษัทเงินทุน (finance 
company) ทรัสต์ (trust company) และบริษัทที่ทําหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราและการโอนเงิน (money 
changing and remittance businesses) เป็นต้น  
 

3.8.1.3 การถือครองที่ดิน 
กฎหมาย Residential Property Act 1973 ของสิงคโปร์ระบุว่า โดยทั่วไปชาวต่างชาติ

สามารถถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ได้ ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยบาง
ประเภทที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (Minister for Law) เช่น 

 ที่ดินว่างสําหรับที่อยู่อาศัย (vacant residential land) 

 บ้านเด่ียว (detached house) บ้านแฝด (semi-detached house) และ
ทาวน์เฮาส์ (townhouse) 

 ที่ดินว่างที่ไม่ได้รับการอนุมัติในการก่อสร้างคอนโดมีเนียม 
 

3.8.1.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในภาพรวมโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศสิงคโปร์ถือได้ว่ามีความพร้อมค่อนข้างสูง ทั้ง

อัตราการเข้าถึงไฟฟ้า ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และมีข้อจํากัดอยู่บ้างในการเข้าถึงปริมาณน้ําที่
นํามาใช้ได้ โดยสิงคโปร์มีอัตราการเข้าถึงไฟฟ้าร้อยละ 100 มีค่าดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในปี 
2555 ที่ระดับ 4.13 ซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกจํานวน 154 ประเทศ และมีปริมาณ
นํ้าที่นํามาใช้ได้ 115.7 ลูกบาศก์เมตรต่อคน 

 
เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟฟ้าและค่านํ้า

ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน กล่าวคือ อัตราค่าไฟฟ้าคิดเป็น 0.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
กิโลวัตต์ ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และอัตราค่านํ้าคิดเป็น 0.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์
เมตร (ตารางที่ 3.63) 
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ตารางที่ 3.63 เครื่องชี้วัดด้านโครงสร้างพืน้ฐานของสงิคโปร์ 

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์d (1=ตํ่า, 5=สูง) 4.13a 
ถนน (กิโลเมตร) 3,425a 
การเข้าถึงไฟฟ้า (ร้อยละของประชากรท้ังหมด) 100.0b 
อัตราค่าไฟฟ้า (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์) 0.21a 
ปริมาณนํ้าภายในท่ีนํามาใช้ได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อคน) 115.7b 
อัตราค่าน้ํา (ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร)  0.8a 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูล ธนาคารโลก, CIA World Factbook, Singapore’s national water agency และ Singapore Power 
หมายเหตุ: a ข้อมูลปี 2555     b ข้อมูลปี 2554 

 c ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์โดยพิจารณาจากมิติด้านต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพของกระบวนการทางศุลกากร 
คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค้าและการขนส่ง การจัดการการขนส่งสินค้าทางเรือ  ความสามารถและ
คุณภาพของบริการด้านโลจิสติกส์ ความสามารถในการระบุและติดตามสินค้าท่ีส่งมอบ และความตรงต่อเวลาใน
การขนส่งสินค้าทางเรือไปยังจุดหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด ท้ังนี้ การคํานวณค่าดัชนีดังกล่าว เป็นค่าเฉลี่ย
ของผลจากการสํารวจผู้ประกอบการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 
โดย 5 คือ ค่าท่ีมากท่ีสุดและแสดงว่ามีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ัว
โลก ท้ังนี้ ในปี 2555 เป็นการเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกจํานวน 155 ประเทศ   

 

3.8.2 การจัดต้ังธุรกิจ
69

 

 
3.8.2.1  รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของต่างชาติ 

ภายใต้กฎหมายจดทะเบียนธุรกิจของสิงคโปร์ (Business Registration Act) ได้กําหนด
รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจที่บุคคลต่างชาติสามารถดําเนินการได้ดังน้ี 

 บริษัท (locally incorporated company) 

 สาขาของบริษัทต่างชาติ 

 ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (sole proprietorship) 

 ห้างหุ้นส่วน 

 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

 ห้างหุ้นส่วนจํากัดความรับผิด (limited liability partnership) 

 กองทุนธุรกิจ (business trust) 

 สํานักงานตัวแทนของบริษัทต่างชาติ 

                                                            
69  กฎหมายที่เก่ียวข้องได้แก่ Business Registration Act, Companies Act, Limited Liability Partnerships Act, Limited และ 

Partnership Acts 
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 ในการพิจารณารูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจมักขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจที่
ดําเนินการว่าเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจใด ซึ่งโดยทั่วไป การจัดต้ังธุรกิจของคนต่างชาติในสิงคโปร์มักเป็น
รูปแบบบริษัทหรือเป็นสาขาของบริษัทต่างชาติ 

 
3.8.2.2  กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของต่างชาติ 

ในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของนักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
และต้องมีผู้ถือหุ้นและกรรมการอย่างน้อย 1 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คนน้ันต้องอาศัยอยู่ในประเทศ
สิงคโปร์ สําหรับบริษัทที่มีกรรมการ 1 คน กรรมการท่านน้ันไม่สามารถทําหน้าที่เป็นเลขานุการได้ 

 
นักลงทุนต้องย่ืนเอกสารการจัดต้ังบริษัทกับ Accounting & Corporate Regulatory 

Authority (ACRA) ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือของบริษัท จุดประสงค์ในการจัดต้ัง 
รายละเอียดของทุนจดทะเบียน รายช่ือผู้มีอํานาจลงนาม และข้อมูลอ่ืนๆ 

 
ระยะเวลาในการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทโดยปกติใช้เวลา 1 วัน โดยขั้นตอนในการอนุมัติ

ช่ือบริษัท ใช้เวลาตรวจสอบ 2 ช่ัวโมง ยกเว้นกรณีที่มีข้อขัดแย้ง เช่น คําในช่ือมีคําที่ห้ามใช้ หรือความ
คลุมเครือเป็นต้น 

 
3.8.2.3  ข้อจํากัดในการลงทุนของต่างชาติ 

สิงคโปร์ไม่มีข้อจํากัดในการลงทุนของต่างชาติทั้งขนาดทุนจดทะเบียน สัญชาติของ
กรรมการ และสัญชาติสําหรับการบริหารจัดการ โดยนักลงทุนต่างชาติสามารถมีสัดส่วนในการลงทุนได้ 
ร้อยละ 100 ในเกือบทุกสาขายกเว้นเพียงสาขาโทรคมนาคม (ไม่เกินร้อยละ 73.99) สาขาบริการทาง
การแพทย์ (ไม่เกินร้อยละ 51) รวมถึงในสาขาบริการบางสาขาที่มีความสําคัญที่ให้บริการโดยภาครัฐ (เช่น 
การอํานวยความสะดวกของท่าเรือ และสาธารณูปโภค) 

 
3.8.2.4  สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 

สิงคโปร์มีมาตรการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ โดยให้สิทธิประโยชน์แก่
นักลงทุนทั้งการยกเว้นภาษี การลดหย่อนอัตราภาษี ซึ่งภาคเศรษฐกิจที่รัฐบาลมักให้สิทธิประโยชน์ส่วน
ใหญ่เป็นกิจกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยี มีการวิจัยและพัฒนา และมีการคิดค้นนวัตกรรม  

 
สิทธิประโยชน์ในการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่สําคัญ ได้แก่ 

1. Enterprise Investment Incentive (EII) Scheme 
EII เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการท่ีเริ่มดําเนินธุรกิจ โดยเน้นกิจกรรมการสร้าง

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม และเน้นกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมีบริการรูปแบบใหม่ 
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โดยบริษัทสามารถนํายอดขาดทุนสะสมมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในช่วง
ระยะเวลา 5 ปีนับต้ังแต่ก่อต้ังบริษัท 

2. Tax Exemption for Start-Ups 
สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ และมีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 20 ราย โดยทุกรายเป็นบุคคล

ธรรมดา สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยเงินได้จํานวน 1 แสนดอลลาร์สิงคโปร์
แรกจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามาคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี เป็นเวลา 3 ปี    

3. Pioneer Incentive Scheme  
บริษัทที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการบริการที่ดําเนินกิจการซึ่งสามารถช่วยยกระดับ

มาตรฐานของอุตสาหกรรมในภาพรวมของสิงคโปร์ได้ มีสิทธ์ิที่จะได้รับการยกเว้นภาษีรายได้เป็นระยะเวลา  
5-15 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ ระดับเทคโนโลยีที่ใช้ และระดับการลงทุนในภาพรวมของสิงคโปร์ 

4. Development and Expansion Incentives 
บริษัทซึ่งการดําเนินกิจการทําให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแก่สิงคโปร์อย่างมีนัยสําคัญ 

มีสิทธ์ิได้รับการลดหย่อนภาษีรายได้เหลือเพียงอัตราร้อยละ 5 เป็นระยะเวลาสูงสุด 10 ปี และสามารถขอ
ต่อเวลาลดหย่อนภาษีได้  
 
3.8.3 ภาษี 
 

3.8.3.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล70 
(1)  รายได้ที่ต้องเสียภาษี 

รายได้ของนิติบุคคลที่ถูกนํามาคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประกอบไปด้วย 

 กําไรที่ ไ ด้รับจากการค้ าขาย  การทํา ธุร กิจ  และค่าบริการ วิชาชีพ 
(profession) ที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์ 

 เงินปันผล ดอกเบ้ีย ส่วนลด ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (royalty) ค่าเช่า  
พรีเมียม (premium) และกําไรที่ได้รับจากการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ในสิงคโปร์ 

 เงินบํานาญ ค่าธรรมเนียม และเงินประจําปี 
(2)  ภาษีกําไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน (capital gains tax) 

ประเทศสิงคโปร์ไม่มีการจัดเก็บภาษีกําไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน  
(3)  เงินปันผล (dividends) 

ประเทศสิงคโปร์ไม่มีการจัดเก็บภาษีจากเงินปันผลหากเป็นเงินปันผลจากบริษัทที่
จัดต้ังในสิงคโปร์ 
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(4)  การหักลดหย่อนภาษี (deductions) 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจสามารถนํามาหักลดหย่อนเพ่ือนําไปคํานวณหาฐานภาษี 

นอกจากน้ัน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่สามารถนํามาเป็นส่วนลดหย่อนได้ อาทิ ค่าเสื่อมการใช้ทุน (capital 
allowance) และเงินบริจาค เป็นต้น 

(5)  การขาดทุน (losses) 
หากบริษัทเกิดการขาดทุนจากการดําเนินกิจการในปีน้ันสามารถนําผลการดําเนินการ

ที่ขาดทุนไปหักออกจากรายได้ที่ถูกนําไปคํานวณเป็นฐานภาษีในปีถัดไปได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์ 

(6)  การหักค่าเสื่อมราคา (tax depreciation) 
ค่าเสื่อมราคาของโรงงานและเครื่องจักรสามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ นอกจากน้ี 

นักลงทุนยังสามารถนําค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อ่ืนๆ ที่สามารถนํามาลดหย่อนได้ อาทิเช่น  อาคาร และ
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น สําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถยนต์ ที่ไม่ได้ใช้เพ่ือการพาณิชย์ ไม่สามารถนํา
ค่าเสื่อมราคามาเป็นส่วนลดหย่อนได้ 

(7)  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของสิงคโปร์มีอัตราร้อยละ 17 ซึ่งอัตราดังกล่าวทั้งบริษัท

ของสิงคโปร์และบริษัทต่างชาติต่างเก็บในอัตราเดียวกัน นอกจากน้ี สิงคโปร์ยังมีการลดหย่อนภาษี 
กล่าวคือ สําหรับร้อยละ 75 ของรายได้ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์แรกน้ัน จะถูกยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี และ
ร้อยละ 50 ของรายได้ 290,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ถัดมาจะถูกยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 

 
3.8.3.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา71 

(1)  รายได้ที่เป็นค่าจ้างที่ต้องเสียภาษี 
รายได้ที่ถูกนํามาคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกอบไปด้วย กําไรจากการค้า 

หรือการให้บริการวิชาชีพ รายได้จากการจ้างงาน เงินบํานาญ และเงินประจําปี สําหรับรายได้จากการจ้าง
งานประกอบไปด้วย ค่าจ้าง เงินเดือน เงินชดเชยวันหยุด (leave pay) ค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชช่ัน เงิน
โบนัส สินนํ้าใจ (gratuity) เงินรางวัลพิเศษ (perquisite) เบ้ียเลี้ยง และผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืนที่มิใช่เงิน 
(benefit in-kind) เช่น สวัสดิการด้านอาหาร ค่าเสื้อผ้า และค่าที่อยู่อาศัย 

(2)  ค่าลดหย่อน 
สําหรับลูกจ้างสามารถนําค่าใช้จ่ายในการทํางานมาเป็นส่วนลดหย่อนได้ เช่น ค่า

เดินทาง ค่าสันทนาการ เป็นต้น ทั้งน้ี รัฐบาลสิงคโปร์ยังมีค่าลดหย่อนภาษี (earned income relief) 
ให้กับทั้งบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้างหรือทําธุรกิจส่วนตัว โดยในปีภาษี 2556 บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ที่อายุ
ตํ่ากว่า 55 ปี จะได้รับเงินค่าลดหย่อนภาษีสูงสุด 1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ กล่าวคือ สําหรับผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 
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60 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 จะได้รับการลดหย่อนภาษีในอัตราร้อยละ 30 ส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้น
ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 จะได้รับการลดหย่อนภาษีในอัตราร้อยละ 50  

(3)  อัตราภาษี 
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสิงคโปร์แบ่งเป็นอัตราภาษีสําหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ใน

สิงคโปร์ และผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ โดยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ใน
สิงคโปร์เป็นแบบอัตราก้าวหน้าต้ังแต่ร้อยละ 2-20 สําหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์ จะต้องชําระ
ภาษีรายได้จากการจ้างงานแบบอัตราคงท่ีที่ร้อยละ 15 ขณะที่รายได้จากแหล่งอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ
สิงคโปร์จะคิดอัตราภาษีคงที่ที่ร้อยละ 20  

(4)  การย่ืนภาษี 
บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ทั้งชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติต้องย่ืนแบบชําระภาษีภายใน

วันที่ 15 เมษายนของทุกปี โดยต้องทําเรื่องย่ืนแบบชําระภาษีกับ Inland Revenue Authority of 
Singapore (IRAS) สําหรับผู้ที่ต้องเสียภาษี สามารถเลือกชําระคร้ังเดียวภายใน 1 เดือนนับต้ังแต่ย่ืนแบบ
ชําระภาษีหรือสามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดได้สูงสุด 12 งวดต่อปี 
 

3.8.3.3  ภาษีทางอ้อม 
(1)  ภาษีการค้า  

ภายใต้ Goods and Services Tax Act สิงคโปร์มีการจัดเก็บภาษีการค้าจากสินค้า
และบริการที่มีการบริโภคในสิงคโปร์ และการนําเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศสิงคโปร์ โดยภาษีการค้าของ
สิงคโปร์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามประเภทของสินค้าและบริการ คือ 

 สินค้าและบริการท่ัวไปจะเก็บภาษีที่ร้อยละ 7  

 สินค้าส่งออกและการให้บริการระหว่างประเทศ จะเก็บภาษีที่ร้อยละ 0 

 รายการได้รับการยกเว้นภาษี ได้แก่ การขายและให้เช่าที่ดิน ผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวกับการให้บริการทางการเงิน เช่น การประกันชีวิต ดอกเบ้ียธนาคาร 
เป็นต้น 

(2)  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (withholding taxes) 
สิงคโปร์มีการเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกับชาวต่างชาติสําหรับเงินได้บางประเภท 

เช่น ดอกเบ้ีย ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (royalty) โดยคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 และ 10 ตามลําดับ 
อย่างไรก็ตามชาวต่างชาติไม่จําเป็นต้องจ่ายภาษีดังกล่าวหากเงินได้น้ันเข้าข่ายของอนุสัญญาภาษีซ้อน 

(3)  อากรแสตมป์ (stamp duty) 
ภายใต้ Stamp Duty Act สิงคโปร์ไม่มีการจัดเก็บค่าอากรแสตมป์สําหรับผลิตภัณฑ์

ทางการเงินนับต้ังแต่ปี 2541 แต่ยังคงมีการจัดเก็บค่าอากรแสตมป์กับหุ้น และอสังหาริมทรัพย์ ในอัตรา
ต่างกันไป ขึ้นกับประเภทของเอกสาร 
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(4)  ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (property tax) 
สิงคโปร์มีการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ โดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียภาษีซึ่ง

เก็บเป็นรายปีในทุกต้นปี ซึ่งเป็นอัตราภาษีแบบก้าวหน้า โดยมีอัตราภาษีร้อยละ 4 สําหรับอสังหาริมทรัพย์
ที่มีเจ้าของอยู่อาศัย (owner-occupied residential property) และมีการเก็บภาษีอัตราร้อยละ 10 
สําหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืน  

(5)  ภาษีศุลกากร (customs duty) 
สําหรับสินค้าทัว่ไป สิงคโปร์ไม่มีการจัดเก็บภาษีนําเข้าและส่งออก ยกเว้นสินค้า

นําเข้าบางประเภท เช่น บุหรี่ สุรา เครื่องยนต์ เป็นต้น   
 

3.8.3.4  ภาษีระหว่างประเทศ (อนุสญัญาภาษีซ้อน) 
สิงคโปร์ได้ทําอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ กว่า 69 ประเทศ โดยเป็นประเทศใน

กลุ่มอาเซียน 7 ประเทศ คือ บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม 
 
3.8.4 การจ้างงาน

72
 

 
3.8.4.1 สัญญาจ้างงาน 

(1)  การเลิกจ้าง 
ภายใต้กฎหมายการจ้างงานของสิงคโปร์กําหนดให้นายจ้างต้องทําการแจ้งแก่ลูกจ้าง

หากมีการเลิกจ้างงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
- สําหรับลูกจ้าง 

- ต้องได้รับการแจ้งล่วงหน้า 1 วัน สําหรับลูกจ้างที่มีอายุงานน้อยกว่า 26 
สัปดาห์  

- ได้รับการแจ้งก่อน 1 สัปดาห์ สําหรับลูกจ้างที่มีอายุงาน 26 สัปดาห์ถึง 2 ปี 
- ได้รับการแจ้งก่อน 2 สัปดาห์ สําหรับลูกจ้างที่มีอายุงาน 2-5 ปี  
- ได้รับการแจ้งก่อน 4 สัปดาห์ สําหรับลูกจ้างที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป  

- สําหรับตําแหน่งผู้บริหารน้ัน ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างต้องทําการแจ้งล่วงหน้า
ภายใน 3 เดือน หากมีการเลิกจ้างงานหรือลาออกจากงาน 

ในกรณีของการเลิกจ้างงานที่ไม่ได้เกิดจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ (non-economic) 
ลูกจ้างที่เห็นว่าการเลิกจ้างน้ันไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนไปยังรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน (Minister for 
Manpower) ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง 
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(2)  ช่ัวโมงทํางาน 
กฎหมายการจ้างงานกําหนดให้ลูกจ้างทํางานไม่เกิน 12 ช่ัวโมงต่อวัน 

(3)  อัตราค่าจ้าง 
ประเทศสิงคโปร์ไม่มีการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า อย่างไรก็ตาม สภาค่าจ้างแห่งชาติ 

(National Wage Council: NWC) ของสิงคโปร์ได้จัดทําแนวทางกําหนดค่าจ้างประจําปี ซึ่งจะมีการ
ทบทวนทุกๆ 2-3 ปี 

(4)  การลาประจําปี 
กฎหมายการจ้างงานของสิงคโปร์กําหนดให้ผู้ใช้แรงงาน (workmen) ที่มีรายได้น้อย

กว่า 4,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน และลูกจ้างที่มีรายได้น้อยกว่า 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน 
สามารถมีสิทธิลาดังน้ี 

- ลาประจําปีได้ 7 วันต่อปีสําหรับลูกจ้างที่มีอายุงาน 1 ปี และมีวันลา
ประจําปีเพ่ิมขึ้น 1 วัน สําหรับอายุงานที่เพ่ิมขึ้นทุก 1 ปี ซึ่งวันลาประจําปี
สูงสุด คือ 14 วันต่อปี 

- วันหยุดราชการ 11 วันต่อปี 
- ลาป่วย 14 วันต่อปี (สูงสุด 60 วันหากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล)  
- ลาคลอด 16 สัปดาห์ 

 

3.8.4.2  วีซ่าและใบอนญุาตทํางาน 
ภายใต้ Employment of Foreign Manpower Act 2012 บุคคลต่างชาติที่ต้องการเข้า

มาทํางานในประเทศสิงคโปร์ต้องทําการสมัครเพ่ือขอใบอนุญาตทํางาน โดยใบอนุญาตทํางานของสิงคโปร์
จําแนกตามประเภทของผู้ที่ต้องการเข้ามาทํางานได้หลายระดับ ที่สําคัญมีดังน้ี 

(1) สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ (professional) 
 ใบอนุญาตสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพมีหลายประเภท ได้แก่ Employment Pass, 

Personalised Employment Pass (PEP) และ EntrePass  
 (2) สําหรับแรงงานผีมือในระดับกลาง (mid-level skilled workers) 

ใบอนุญาต S Pass สําหรับชาวต่างชาติที่มีทักษะในระดับกลาง โดยต้องได้รับ
เงินเดือนขั้นตํ่า 2,200 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยนายจ้างจะต้องเป็นผู้ดําเนินการขอใบอนุญาตประเภทน้ีให้
ลูกจ้าง 

(3) สําหรับแรงงานทักษะ และแรงงานกึ่งทักษะ (skilled and semi-skilled workers) 
ใช้ใบอนุญาต Work Permit (WP) ซึ่งโดยทั่วไปจะออกให้สําหรับแรงงานต่างชาติไร้

ฝีมือ ใบอนุญาตประเภทน้ีมีอายุ 2 ปี และสามารถต่ออายุใหม่ได้  
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3.8.4.3 กําลังแรงงาน 
กําลังแรงงานของประเทศสิงคโปร์ถือว่ามีจํานวนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม

อาเซียน โดยในปี 2555 สิงคโปร์มีกําลังแรงงานท้ังสิ้น 3,021,715 คน นอกจากน้ี อัตราการว่างงานของ
สิงคโปร์อยู่ในระดับตํ่า โดยมีอัตราการว่างงานเพียงร้อยละ 2.80 (ตารางที่ 3.64) 
 

ตารางที่ 3.64 กําลังแรงงานและอัตราการว่างงานของสงิคโปร ์ปี 2550 – 2555 

  2550 2551 2552 2553 2554 2555 

กําลังแรงงาน (คน) 2,482,294 2,644,490 2,737,054 2,819,903 2,906,975 3,021,715 
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 3.00 3.20 4.30 3.01 2.90 2.80 
ท่ีมา: ฐานข้อมูลธนาคารโลก 

 

3.8.5 การควบคุมเงนิตราระหว่างประเทศ 

 

ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเงินต่างประเทศ (Exchange Control Act) แต่
ในทางปฏิบัติ รัฐบาลสิงคโปร์ไม่มีข้อจํากัดสําหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราและการเคลื่อนย้าย
เงินทุน นักลงทุนสามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเป็นอิสระ ทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าและออก โดย
รัฐบาลมีการจํากัดการเคลื่อนย้ายเงินดอลลาร์สิงคโปร์ในบางกรณีเท่าน้ัน เน่ืองจากการป้องกันการเก็งกําไร
ค่าเงิน 

 
3.8.6 เทคโนโลยี 

 

 3.8.6.1  สถานภาพด้าน ICT  
สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการเข้าถึงเทคโนโลยีด้าน ICT ในอัตราสูง ทั้งการเข้าถึง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ทั้งแบบประจําที่ (fixed 
broadband) และแบบเคลื่อนที่ (mobile broadband) และปริมาณแบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศต่อผู้ใช้ กล่าวคือ ในปี 2555 หากพิจารณาการเข้าถึงและการใช้ต่อประชากร 100 คน สิงคโปร์มี
สัดส่วนการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 152.173 มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตร้อยละ 74.2 มีการใช้
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําที่และแบบเคลื่อนที่ร้อยละ 26.1 และ 124.974 ตามลําดับ และมี
แบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ 391,106 บิตต่อวินาทีต่อผู้ใช้ สําหรับราคาของค่าบริการ ICT 

                                                            
73  ผู้ใช้ 1 คนอาจมีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 1 เลขหมาย 
74  อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบเคล่ือนที่การใช้บริการข้อมูลด้วยระบบ 3G ซึ่งผู้ใช้ 1 คนอาจมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการ 3G มากกว่า 1 

เลขหมาย 
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ซึ่งพิจารณาจากตะกร้าราคาของบริการ ICT75 พบว่าสิงคโปร์มีราคาค่าบริการ ICT ตํ่า โดยคิดเป็นร้อยละ 
0.4 ของรายได้มวลรวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากร (ตารางที่ 3.65) 
 
 3.8.6.2  การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ในปี 2555 ชาวสิงคโปร์มีการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร (patent application) ต่อ
สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศจํานวน 1,081 รายการและต่อสํานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศจํานวน 3,791 
รายการ คิดเป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 4,872 รายการ และชาวต่างชาติที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อ
สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศจํานวน 8,604 รายการ  

  
หากจําแนกการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติต่อสํานักงาน

สิทธิบัตรในประเทศต้ังแต่ปี 2541–2555 ตามประเภทเทคโนโลยีพบว่า ประเภทเทคโนโลยีที่มีการย่ืนขอ
จดทะเบียนสิทธิบัตรมากที่สุด คือ สาขาเซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor) (ร้อยละ 16.58) รองลงมา 
คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (technology computer) (ร้อยละ 11.68) และเทคโนโลยีโสตทัศน์ (audio-
visual technology) (ร้อยละ 8.72) ตามลําดับ 

 
ขณะที่ในปี 2555 ชาวสิงคโปร์ได้รับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้ว (granted patent) จากสํานักงาน

สิทธิบัตรในประเทศจํานวน 410 รายการ และจากสํานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศจํานวน 1,862 รายการ 
คิดเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,272 รายการ และชาวต่างชาติได้รับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้วจากสํานักงาน
สิทธิบัตรในประเทศสิงคโปร์จํานวน 5,223 รายการ 
 

3.8.6.3  การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขัน้สูง (hi-technology)76 
ในปี 2553 สิงคโปร์มีการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (hi-technology) เป็นมูลค่า

ทั้งสิ้นกว่า 128,239 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นร้อยละ 45.3 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
 

  

                                                            
75  ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ICT price basket) เป็นค่าเฉลี่ยของค่าบริการบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ และบริการ

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําที่ (fixed broadband Internet) โดยค่าบริการท้ัง 3 ประเภทจะเป็นค่าบริการท่ีถ่วงด้วยรายได้มวล
รวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากรของแต่ละประเทศ (monthly GNI per capita) 

76  จากคําจํากัดความของธนาคารโลก สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (hi-technology) คือสินค้าท่ีมีระดับการวิจัยและพัฒนาเข้มข้น (R&D 
intensity) เช่น กิจการอวกาศ คอมพิวเตอร์ ยา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
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ตารางที่ 3.65 ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีที่สาํคัญของสิงคโปร์ ปี 2555 
เคร่ืองช้ีวัดท่ีสําคัญ 

สถานภาพด้าน ICT  
การเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 152.1 
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 74.2 
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 26.1 
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบเคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 124.9 
แบนด์วธิของอินเทอร์เน็ตระหวา่งประเทศต่อผู้ใช้  (บติต่อวินาที) 391,106 
ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ร้อยละของรายได้มวลรวมประชาชาตติ่อเดอืนต่อประชากร) 0.4 
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
การย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรรวม (รายการ) 4,872 
ประเภทเทคโนโลยีท่ีมีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรมากท่ีสุด(ร้อยละ) Semiconductor (16.58)a 
สิทธิบัตรท่ีได้รับการจดทะเบียนแล้วรวม (รายการ) 2,272 
การส่งออกสินค้า Hi-Technology  
มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาปีปัจจุบัน) 128,239 
สัดสว่นต่อมลูค่าการสง่ออกสินค้าอตุสาหกรรม (ร้อยละ) 45.3 

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูล ITU, WIPO 
หมายเหตุ: aเป็นผลรวมของการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต้ังแต่ปี 2541–2555 
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3.9 สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม 

3.9.1 สภาวะตลาดทั่วไป 

 

3.9.1.1  ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค 
เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในปี 2555 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน 

ประเทศของเวียดนามมีมูลค่า 155.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 5.24 และคิดเป็นผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศต่อหัวมูลค่า 1,755.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อลดลงมากจากปี
ก่อนหน้า เป็นผลจากมาตรการรักษาเสถียรภาพด้านราคาของภาครัฐ สภาพอากาศท่ีส่งผลบวกต่อผลผลิต
การเกษตร รวมไปถึงการลดลงของราคาอาหารในตลาดโลก ทําให้อัตราเงินเฟ้อในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 
10.93   (ตารางที่ 3.66) เงินสกุลหลักของเวียดนาม คือ เงินด่อง (VND) ซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนทางการในปี 
2555 ที่ 20,828.0 ด่องต่อหน่ึงดอลลาร์สหรัฐ 

 

ตารางที่ 3.66 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจทีส่ําคัญของเวียดนาม ปี 2550 – 2555 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

77.4 99.1 106.0 115.9 135.5 155.8

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (ร้อยละ) 

7.13 5.66 5.40 6.42 6.24 5.24

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว 
(ดอลลาร์สหรัฐต่อคน) 

919.2 1,164.6 1,232.4 1,333.6 1,543.0 1,755.3

อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 9.63 22.67 6.22 12.07 21.26 10.93
อัตราแลกเปลี่ยนทางการ  
(ด่อง/ดอลลาร์สหรัฐ) 

16,105.13 16,302.25 17,065.08 18,612.92 20,509.75 20,828.0

ท่ีมา: ฐานข้อมูลธนาคารโลก  

 
3.9.1.2 ขนาดและโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ในปี 2555 เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตตํ่าที่สุดในช่วงปี 2550-2555 เป็นผลจากการ
ขยายตัวที่ลดลงของภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเป็นหลัก กล่าวคือ ภาคการเกษตรขยายตัวเพียงร้อยละ 
2.7 จากที่ปีก่อนหน้าขยายตัวร้อยละ 5.2 ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพียงร้อยละ 4.5 จากที่ปีก่อน
หน้าขยายตัวร้อยละ 6.8 จากความต้องการภายในประเทศที่ลดลง  สินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง และ
สินเช่ือจากสถาบันการเงินที่ลดลง 

 
เศรษฐกิจเวียดนามในปี 2555 ขยายตัวจากภาคบริการเป็นหลัก โดยมีอัตราการเติบโต  

ร้อยละ 6.4 จากการเพ่ิมขึ้นของการค้าปลีก บริการคมนาคม และบริการท่องเที่ยว 
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 3.9.1.3 การส่งออกและการนําเข้า 
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ในปี 2555 การค้ารวมของเวียดนามมี

มูลค่า 128.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการส่งออกสินค้ามูลค่า 114.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 18.3 โดยมีตลาดส่งออกที่สําคัญ คือ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (ร้อยละ 17.7 
ของมูลค่าการส่งออก) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 17.1 ของมูลค่าการส่งออก) กลุ่มประเทศอาเซียน (ร้อยละ 
15.0 ของมูลค่าการส่งออก) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 11.3 ของมูลค่าการส่งออก) ตามลําดับ ส่วนการนําเข้า
สินค้าคิดเป็นมูลค่า 113.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวในอัตราร้อยละ 6.6 ตลาดนําเข้าหลัก ได้แก่ จีน 
(ร้อยละ 25.3 ของมูลค่าการนําเข้า) อาเซียน (ร้อยละ 18.3 ของมูลค่าการนําเข้า) สาธารณรัฐเกาหลี  
(ร้อยละ 13.6 ของมูลค่าการนําเข้า)  และญี่ปุ่น (ร้อยละ 10.2 ของมูลค่าการนําเข้า)  ตามลําดับ 

 
จากมูลค่าการส่งออกที่มากกว่ามูลค่าการนําเข้าสินค้า ส่งผลให้ดุลการค้าของเวียดนาม

เกินดุล 748.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นคร้ังแรกในรอบ 20 ปี เป็นผลมาจากการขยายตัวจากการ
ส่งออกของการลงทุนจากต่างชาติเป็นหลัก โดยมีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 31.2 ในขณะที่การส่งออก
โดยท้องถิ่นขยายตัวเพียงร้อยละ 1.3 เท่าน้ัน  
 
 3.9.1.4 การค้าระหว่างไทยและเวียดนาม 

จากสถิติการค้าระหว่างประเทศระหว่างไทยและเวียดนามล่าสุดปี 2556 พบว่า มูลค่า
การค้าระหว่างไทยและเวียดนามขยายตัวร้อยละ 10.37 เพ่ิมขึ้นจากมูลค่า 9.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 
2555 เป็น 10.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการเพ่ิมขึ้นของทั้งการส่งออกและการนําเข้า โดยการส่งออก
ในปี 2556 มีมูลค่า 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 10.78 สินค้า
ส่งออกไปเวียดนามท่ีสําคัญ ได้แก่ นํ้ามันสําเร็จรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบเคร่ืองปรับอากาศ และผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักรและช้ินส่วน เป็นต้น77 ส่วนการนําเข้ามีมูลค่า 
3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 9.5 ซึ่งนับว่าขยายตัวลดลงจากปีก่อน
หน้ามากพอสมควร สินค้านําเข้าจากเวียดนามท่ีสําคัญ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองจักรไฟฟ้าและชิ้นส่วน รถจักรยานยนต์ ผ้าผืนและด้าย และคอมพิวเตอร์ช้ินส่วนและ
ส่วนประกอบ เป็นต้น78 

 
จากมูลค่าการส่งออกและนําเข้าระหว่างไทยและเวียดนามดังกล่าว ส่งผลให้ไทยมี

ดุลการค้าเกินดุลกับเวียดนาม คิดเป็นมูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน
หน้า (ตารางที่ 3.67)  

                                                            
77  กรมการค้าต่างประเทศ 
78  กรมการค้าต่างประเทศ 
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ตารางที่ 3.67 การค้าระหว่างไทยและเวียดนาม ปี 2551 – 2556 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

  2551 2552 2553 2554 2555 2556 

มูลค่าการค้า 6,468.3 6,064.0 7,242.1 9,090.7 9,469.6 10,451.2 
  (31.57) (-6.25) 19.43 25.53 4.17 10.37 

การส่งออก 5,017.8 4,678.4 5,845.5 7,059.5 6,483.3 7,182.2 
  (31.90) (-6.76) 24.94 20.77 -8.16 10.78 
การนําเข้า 1,450.5 1,385.5 1,396.6 2,031.2 2,986.3 3,269.0 
  (30.45) (-4.48) 0.80 45.44 47.02 9.46 

ดุลการค้า 3,567.4 3,292.9 4,448.8 5,028.3 3,497.0 3,913.3 
ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงอัตราการเติบโต 

 
3.9.1.5 การลงทุน 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิมายังเวียดนามเพ่ิมขึ้นจาก 7.4 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2554 เป็น 8.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2555 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 12.62  

 
 ตารางที่ 3.68 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิมายังเวียดนาม ปี 2550 – 2555 

  2550 2551 2552 2553 2554 2555 

มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 6,700.0 9,579.0 7,600.0 8,000.0 7,430.0 8,368.0 
อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 179.17 42.97 -20.66 5.26 -7.13 12.62 

ท่ีมา: ธนาคารโลก 

 
3.9.1.6 เงินสกุลหลักและอัตราแลกเปลี่ยน 

เวียดนามใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบผูกค่ากับสกุลอ่ืน (pegged exchange rate) 
โดยธนาคารรัฐแห่งเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของเวียดนามจะเป็นผู้
ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนทางการเป็นรายวัน (inter-bank average rate) และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จะ
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนทางการในการกําหนดราคาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยมีช่วงการเคลื่อนไหวข้ึนลง
ไม่เกินร้อยละ 1.0 

 
เงินสกุลหลักของเวียดนาม คือ เงินด่อง ซึ่งมีแนวโน้มอ่อนค่าลงต้ังแต่ปี 2550 เป็นต้นมา 

อันเป็นผลจากการขาดดุลการค้าอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี จนกระทั่งเกินดุลในปี 2555 การ
ขาดแคลนเงินดอลลาร์สหรัฐ และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในปี 2554 ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อ
อัตราแลกเปลี่ยนของเวียดนามเป็นอย่างมาก โดยล่าสุด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 อัตราแลกเปลี่ยน
ทางการรายวันของเวียดนามอยู่ที่ 20,828 ด่องต่อดอลลาร์สหรัฐ 
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3.9.1.7 ระบบธนาคาร 
นอกจากธนาคารรัฐแห่งเวียดนามซึ่งเป็นธนาคารกลางแล้ว ระบบธนาคารในเวียดนามยัง

ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ซึ่งต่างชาติเป็นเจ้าของ และ
สาขาของธนาคารต่างชาติ ทั้งน้ี การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของเวียดนามเมื่อปี 2552 ทําให้
ในปัจจุบัน การปฏิบัติต่อธนาคารต่างชาติและธนาคารของเวียดนามแทบไม่มีความแตกต่างกัน 

 
กฎหมายสถาบันการเงินของเวียดนาม (Law on Credit Institutions) อนุญาตให้

ธนาคารพาณิชย์สามารถให้บริการได้หลากหลาย โดยรวมไปถึงการบริหารกองทุนและตราสารทางการเงิน 
โดยทั่วไป นักลงทุนต่างชาติที่จะลงทุนในเวียดนามต้องเปิดบัญชีธนาคารในเวียดนาม โดยอาจเปิดบัญชีเป็น
สกุลเงินด่องหรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้  

 
ปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ในเวียดนามมีจํานวนกว่า 100 แห่ง โดยแบ่งเป็นธนาคารของรัฐ 

5 แห่ง ธนาคารของเอกชนท้องถิ่น 35 แห่ง ธนาคารที่เป็นเจ้าของโดยต่างชาติ 5 แห่ง ธนาคารที่เป็นการ
ร่วมทุน 4 แห่ง และสาขาของธนาคารต่างชาติ 50 แห่ง79  

 
3.9.1.8  การถือครองที่ดิน 

ภายใต้กฎหมายที่ดินของเวียดนาม (Law on Land 2003) รัฐบาลเวียดนามไม่อนุญาตให้
นักลงทุนต่างชาติซื้อขายหรือเป็นเจ้าของที่ดินในเวียดนาม แต่ให้สิทธิในการเช่าที่ดิน (land use right: 
LUR) โดยนักลงทุนต่างชาติต้องขอเช่าสิทธิในการใช้ที่ดินจากรัฐบาล และมีระยะเวลาการเช่าขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาของโครงการลงทุนตามที่ได้รับใบอนุญาตการลงทุน (investment license)  

 
โดยท่ัวไป การให้ใช้สิทธิในที่ดินระยะยาวจะมีอายุในการใช้ที่ดินไม่เกิน 50 ปี แต่อาจมี

การต่ออายุการใช้สิทธิในที่ดินได้อีก หากเป็นโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษจาก The 
Standing Committee of the National Assembly ของเวียดนาม แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน 70 
ปี โดยต้องมีใบรับรองสิทธิในการใช้ที่ดินระยะยาว (long-term land use rights certificates: LURC) 
เป็นหลักฐาน เพ่ือแสดงการจดทะเบียนของผู้ถือใบรับรอง เง่ือนไขการใช้ที่ดิน วัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดิน 
รวมทั้งรายการจดทะเบียนจํานองที่ดิน  

 
 วิสาหกิจที่มีชาวต่างชาติลงทุนสามารถขอใช้ที่ดินระยะยาวได้ 3 วิธีดังต่อไปน้ี 
1) การร่วมลงทุน (joint venture) กับหุ้นส่วนชาวเวียดนามท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลให้ได้

สิทธิในการใช้ที่ดินระยะยาวโดยส่วนใหญ่การลงทุนร่วมดังกล่าวน้ันผู้เป็นหุ้นส่วนชาว

                                                            
79  ที่มา: The State Bank of Vietnam 
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เวียดนามจะลงทุนในลักษณะของการให้ใช้ LURs ดังน้ัน กิจการที่มีการลงทุนโดยต่างชาติจึง
ไม่ต้องเช่าที่ดินจากรัฐบาล 

2) การเช่าที่ดินจากรัฐบาล โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด (Provincial People’s 
Committee) เป็นผู้ที่มีอํานาจในการให้วิสาหกิจที่มีต่างชาติเป็นผู้ลงทุนเช่าที่ดินโดยมี
กระทรวงพลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนในฐานะฝ่ายเวียดนามในการทํา
สัญญาให้เช่าที่ดิน 

3) การเช่าช่วงที่ดินจากเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหรือเขตเทคโนโลยีขั้นสูง  การใช้ที่ดินน้ี
เป็นการเช่าช่วงต่อจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดสรรที่ดินเป็นเขตพิเศษต่างๆ เช่น 
เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก หรือเขตเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือให้นักลงทุนเข้ามาดําเนิน
กิจการในเขตนั้นโดยการเช่าช่วงซึ่งโดยปกติจะมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินน้ันและให้เช่า
ไปพร้อมกับที่ดิน 

 
3.9.1.9 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ค่าเฉล่ียของดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของเวียดนามอยู่ในอันดับที่ 54 จากที่มี
การจัดอันดับทั้งหมด 154 ประเทศทั่วโลกในปี 2555 (ตารางที่ 3.67) และอยู่ในอันดับที่ 5 ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ซึ่งถือว่าไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เน่ืองจากส่ิงอํานวยความสะดวกและ
ความสามารถในด้านโลจิสติกส์ของเวียดนามยังไม่ทันสมัย นอกจากน้ี เวียดนามยังประสบปัญหาการจราจร
ติดขัดบนท้องถนนในเขตเมือง และความจํากัดของโครงข่ายถนนท่ีเช่ือมต่อเมืองต่างๆ ดังน้ัน รัฐบาลจึงมี
โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่น โครงการถนนวงแหวนในกรุงฮานอย 
รถไฟความเร็วสูงเช่ือมกรุงฮานอย-นครโฮจิมินห์ และทางด่วนเช่ือมกรุงฮานอยและเมืองอ่ืนๆ เป็นต้น 

 
 แม้ว่าการเข้าถึงไฟฟ้าของเวียดนามจะค่อนข้างสูง ที่อัตราร้อยละ 96.1 ของประชากร

ทั้งหมด แต่เน่ืองจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในเวียดนามเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง รัฐบาลจึงมีแผนเพ่ิมกําลังการ
ผลิตไฟฟ้า ส่วนอัตราค่าไฟฟ้าในเวียดนามอยู่ที่ 0.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ ซึ่งตํ่าที่สุดในภูมิภาค ในปี 
2555 ที่ผ่านมา เวียดนามปรับขึ้นราคาค่าไฟ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 และครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2555 โดยการปรับขึ้นราคาค่าไฟครั้งที่ 2 ส่งผลให้ราคาค่าไฟเฉล่ียจากเดิมอยู่ที่ 1,369 
ด่องต่อกิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง (1.95 บาท) เพ่ิมขึ้นเป็น 1,437 ด่องต่อกิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง (2 บาท)80 ในทาง
กลับกัน ปริมาณนํ้าต่อคนที่นํามาใช้ได้ของเวียดนามตํ่าเกือบที่สุดในภูมิภาค มากกว่าเพียงแค่สิงคโปร์และ
ไทย อย่างไรก็ตาม อัตราค่านํ้าในเวียดนามกลับตํ่าเกือบที่สุดในภูมิภาค โดยสูงกว่ากัมพูชาและลาวเท่าน้ัน 
(ตารางที่ 3.69) 
 

  
                                                            
80  ที่มา: สถานทูตไทยประจําเวียดนาม 
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ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

ตารางที่ 3.69 เครื่องชี้วัดด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเวียดนาม 

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
ดัชนีวัดประสิทธิภาพทางโลจิสติกสd (1=ตํ่า, 5=สูง) 3.00b 
ถนนลาดยาง (กิโลเมตร) 206,633 (ร้อยละ 74 ของถนนท้ังหมด)a 
การเข้าถึงไฟฟ้า (ร้อยละของประชากรท้ังหมด) 96.1c 
อัตราค่าไฟฟ้า ณ โฮจิมินห์ (ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์) 0.06b 
ปริมาณนํ้าภายในท่ีนํามาใช้ได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อคน)   4,091.53c 
อัตราค่าน้ํา ณ โฮจิมินห์ (ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตร) 0.46 b 

ท่ีมา: รวมรวมจากฐานข้อมูล ธนาคารโลก, CIA World Factbook, และ JETRO 
หมายเหตุ:  a ข้อมูลปี 2556   
 b ข้อมูลปี 2555 
 c ข้อมูลปี 2554 
 d ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) จัดทําข้ึนโดยธนาคารโลกเพ่ือวัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์โดยพิจารณาจากมิติด้านต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพของกระบวนการทางศุลกากร คุณภาพของ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการค้าและการขนส่ง การจัดการการขนส่งสินค้าทางเรือ  ความสามารถและคุณภาพของบริการ
ด้านโลจิสติกส์ ความสามารถในการระบุและติดตามสินค้าท่ีส่งมอบ และความตรงต่อเวลาในการขนส่งสินค้าทางเรือไปยัง
จุดหมายภายในระยะเวลาที่กําหนด ท้ังนี้ การคํานวณค่าดัชนีดังกล่าว เป็นค่าเฉลี่ยของผลจากการสํารวจผู้ประกอบการ
ด้านขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศต่างๆ ท่ัวโลก โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 โดย 5 คือ ค่าท่ีมากท่ีสุดและแสดงว่ามี
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สูงท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก ท้ังนี้ ในปี 2555 เป็นการเปรียบเทียบของ
ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกจํานวน 155 ประเทศ 

 

3.9.2 การจัดต้ังธุรกิจ 

 

3.9.2.1  รูปแบบทางกฎหมายในการจัดต้ังธุรกิจของต่างชาติ81 
(1)  นิติบุคคล 

กฎหมายวิสาหกิจ (Law on Enterprises) กําหนดรูปแบบของนิติบุคคลที่อนุญาตให้
นักลงทุนต่างชาติจัดต้ัง เพ่ือดําเนินกิจการและธุรกิจในเวียดนามได้ใน 3 ประเภท ได้แก่ 

1) บริษัทจํากัด (limited liability company: LLC) 
การจัดต้ังบริษัทจํากัด ประกอบด้วยคณะบุคคล ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลก็ได้ และจะมีจํานวนกี่คนก็ได้ ทั้งน้ี บริษัทจํากัดไม่จําเป็นต้องมีการออกหุ้นของบริษัท และสมาชิก
แต่ละคนจะมีความรับผิดเท่ากับมูลค่าที่ได้ลงทุนไปเท่าน้ัน โดยสภาพบุคคลตามกฎหมายของบริษัทจํากัด
น้ัน จะเริ่มขึ้นเมื่อได้รับใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ (business registration certificate) โดยบริษัท
จํากัดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) บริษัทจํากัดที่มีจํานวนสมาชิกผู้ก่อต้ังรายเดียว  ซึ่งผู้ก่อต้ังจะเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และสามารถแต่งต้ังผู้กระทําการแทนซึ่งอาจมีมากกว่า 1 คน เพ่ือใช้สิทธิ
                                                            
81  ภายใต้ Law on Enterprises 
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และหน้าที่แทนตนในนามบริษัท และ (2) บริษัทจํากัดที่มีจํานวนสมาชิกต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป  โดยการบริหาร
จัดการบริษัทจะดําเนินการผ่านกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมสมาชิก นอกเหนือจากการ
แต่งต้ังกรรมการบริหารบริษัทแล้ว ที่ประชุมสมาชิกอาจแต่งต้ังผู้แทนของบริษัท เพ่ือให้เป็นผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินกิจการของบริษัทที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เป็นตัวแทนในศาล รวมทั้งการใช้ตรา
ประทับของบริษัท ทั้งน้ี ผู้แทนบริษัทอาจเป็นชาวต่างชาติก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในเวียดนาม 

 
2) บริษัทร่วมหุ้น (joint-stock company: JSC) 
บริษัทร่วมหุ้นเป็นนิติบุคคลที่มีการแบ่งเงินลงทุนของบริษัทเป็นหุ้น โดยผู้ถือหุ้นใน

บริษัทร่วมทุนจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ แต่ต้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ราย 
ความรับผิดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายน้ันจํากัดอยู่เพียงจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 

โครงสร้างของการบริหารบริษัทร่วมหุ้นประกอบด้วย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
(general shareholder meeting: GSM) คณะกรรมการบริหารบริษัท (board of directors) และ
กรรมการผู้จัดการ (director) โดยในกรณีที่มีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่า 11 คน หรือมีนิติบุคคล
เป็นผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้น กฎหมายเวียดนามกําหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล 
ประกอบด้วยสมาชิก 3-7 คน ที่ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ทั้งน้ี ประธานคณะกรรมการ
บริหารบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้ที่กระทําการแทนบริษัทร่วมหุ้น โดยจะเป็นชาวเวียดนาม
หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในเวียดนาม 
202 

3) ห้างหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดชอบ 
นักลงทุนต่างชาติสามารถจัดต้ังวิสาหกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนได้ ซึ่งเป็นการร่วม

หุ้นกันระหว่างหุ้นส่วนต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีความรับผิดแบบไม่จํากัด แต่ห้างหุ้นส่วนอาจจะจัดให้มี
หุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดก็ได้ 

ในการดําเนินกิจการ หุ้นส่วนทุกคนเป็นสมาชิกในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการเลือก
หุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดเข้าเป็นประธานกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากน้ี ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ต้องลงมติในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินกิจการของห้างหุ้นส่วน สําหรับการลงมติใน
กิจการที่มีความสําคัญมาก จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกที่ไม่จํากัดความรับผิด โดย
สภาพนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนน้ันจะเริ่มขึ้นนับจากวันที่ได้มีการออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ 

 
(2)  การจัดต้ังสํานักงานตัวแทน 

วิสาหกิจต่างประเทศสามารถจัดต้ังสํานักงานสาขาได้ แต่มีข้อจํากัดในการดําเนิน
กิจการและการทําธุรกรรม โดยไม่สามารถทํากิจกรรมใดๆ ที่เป็นการหากําไรโดยตรง และไม่สามารถทํา
สัญญาทางการพาณิชย์ใดๆ ทั้งในนามของสํานักงานตัวแทนและบริษัทต่างชาติที่เป็นบริษัทแม่ โดยทําได้
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เพียงธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการศึกษาตลาด การดําเนินการต่างๆ เพ่ือขยายการค้าของบริษัท และการดูแล
ตลาดในประเทศเวียดนาม 

 อย่างไรก็ตาม สํานักงานตัวแทนของวิสาหกิจต่างชาติสามารถเช่าสํานักงาน และซื้อหรือ
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ เท่าที่จําเป็นในการดําเนินกิจการ รวมทั้งรับสมัครพนักงานชาวเวียดนามหรือชาวต่างชาติ
เป็นลูกจ้างได้ นอกจากน้ี ยังสามารถเปิดบัญชีของสํานักงานตัวแทนกับธนาคารได้ แต่ต้องใช้ในกิจการของ
สํานักงานตัวแทนเท่าน้ัน 

 
(3)  สํานักงานสาขา 

สํานักงานสาขาของวิสาหกิจต่างประเทศในเวียดนาม หมายถึง สํานักงานสาขาที่เป็น
ของวิสาหกิจต่างชาติทั้งหมด ที่ดําเนินการบางอย่างภายใต้สาขาบริการที่กําหนด เช่น ธนาคารการเงิน 
สํานักงานกฎหมาย การประกันภัย การตลาด การโฆษณา การศึกษา การท่องเท่ียว โลจิสติกส์ และ
ก่อสร้าง เป็นต้น 

 สํานักงานสาขาของนิติบุคคลต่างชาติสามารถดําเนินการและทําธุรกรรมของนิติบุคคล
ต่างชาติน้ันได้อย่างเป็นทางการ รวมทั้งสามารถทําธุรกรรมทางการเงินและทําสัญญากับคนท้องถิ่นได้ โดย
สํานักงานสาขาจะต้องรับผิดชอบในการชําระภาษีต่างๆ ในเวียดนาม ที่เกิดจากการทําธุรกรรมและ
สินทรัพย์ของสํานักงานสาขา ทั้งน้ี วิสาหกิจต่างชาติสามารถย่ืนขอรับใบอนุญาตได้จากกระทรวงที่เก่ียวข้อง
ในการกํากับดูแลสาขาบริการต่างๆ 
 

3.9.2.2 กระบวนการในการขออนุญาตจัดต้ังบริษัทของต่างชาติ 
(1)  นิติบุคคล 

1) บริษัทจํากัด (limited liability company: LLC) 
ในการดําเนินการจัดต้ังบริษัท คณะผู้ก่อต้ังจะต้องย่ืนเอกสารท่ีใช้ในการจดทะเบียน

ธุรกิจตามที่กฎหมายกําหนด เพ่ือขอรับใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งจะออกให้ภายใน 10 วันทําการ
หลังจากที่มีการย่ืนเอกสารครบถ้วนแล้ว เอกสารที่ต้องใข้ประกอบด้วย 

 คําร้องขอจัดต้ังบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด 

 ร่างข้อบังคับของบริษัท 

 รายการของสมาชิกผู้ก่อต้ังบริษัทและเอกสารประกอบของแต่ละบุคคล 
หากเป็นบุคคลธรรมดา ต้องย่ืนใบสําคัญประจําตัว หากนิติบุคคลเป็น
สมาชิก ต้องย่ืนสําเนามติที่ประชุมสมาชิกที่ให้เข้าร่วมก่อต้ังบริษัทใหม่ 
สําเนาใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ หนังสือมอบอํานาจ และสําเนา
ใบสําคัญประจําตัวของผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 
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 เอกสารต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เพ่ือรับรองว่าเป็นเงินลงทุนถูก
กฎหมาย ซึ่งได้มาจากวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมาย 

 ใบรับรองการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินกิจการของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 

2)  บริษัทร่วมหุ้น (joint-stock company: JSC) 
การจดทะเบียนบริษัทร่วมหุ้น ต้องมีเอกสารดังน้ี 

 คําร้องขอจัดต้ังบริษัทร่วมหุ้นตามแบบที่กฎหมายกําหนด 

 ร่างข้อบังคับของบริษัท 

 รายช่ือผู้ถือหุ้นก่อต้ังและเอกสารประกอบของแต่ละบุคคล หากเป็นบุคคล
ธรรมดา ให้ย่ืนใบสําคัญประจําตัว กรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนามติที่
ประชุมสมาชิกที่ให้เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้น สําเนาใบรับรองการจดทะเบียน
ธุรกิจ หนังสือมอบอํานาจ และสําเนาใบสําคัญประจําตัวของผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนบริษัท และหากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างชาติ ต้องย่ืน
สําเนาใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่รับรองโดยหน่วยงานที่รับจด
ทะเบียนบริษัทน้ัน โดยต้องย่ืนล่วงหน้าภายใน 3 เดือนก่อนที่จะมีการขอจด
ทะเบียนบริษัทร่วมหุ้น 

 เอกสารต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ เพ่ือรับรองว่าเป็นเงินที่ลงทุนถูก
กฎหมาย ที่ได้มาจากวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมาย 

 ใบรับรองการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินกิจการของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 

202 
(2) สํานักงานตัวแทน 

ในการจัดต้ังสํานักงานตัวแทน วิสาหกิจต่างชาติต้องย่ืนขออนุญาตจัดต้ังต่อหน่วยงาน
ที่ให้บริการด้านอุตสาหกรรมและการค้าของจังหวัดที่ต้องการต้ังสํานักงานตัวแทน โดยย่ืนเอกสาร
ดังต่อไปน้ีเป็นภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ 

 ใบสมัครขอจัดต้ังสํานักงานตัวแทน 

 ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อยหน่ึงปี 

 รายงานงบการเงินปีล่าสุด 

 ข้อบังคับของวิสาหกิจจากต่างประเทศที่เป็นผู้ขอจัดต้ังสํานักงานตัวแทน 
 
 หากหน่วยงานที่ให้บริการด้านอุตสาหกรรมและการค้าของจังหวัดเห็นสมควร จะออก

ใบอนุญาตจัดต้ังสํานักงานสาขาให้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยใบอนุญาตตั้ง
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สํานักงานตัวแทนจะมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบอนุญาต ทั้งน้ี วิสาหกิจต่างชาติจะขออนุญาตจัดต้ัง
สํานักงานตัวแทนได้เพียง 1 แห่งในแต่ละเขต และหากต้องการขอเปิดสํานักงานตัวแทนแห่งที่ 2 ในเขตอื่น
ก็ต้องทําการขอใบอนุญาตใหม่ 
 

 3.9.2.3 ข้อจํากัดในการลงทุนของต่างชาติ 
ในปัจจุบัน นักลงทุนต่างชาติได้ทยอยเข้าไปลงทุนในเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามจึงกําหนด

เง่ือนไขในการลงทุนจากต่างชาติเป็นรายสาขาอุตสาหกรรม ดังน้ี 
(1)  กิจการที่มีเง่ือนไขเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน 

เวียดนามกําหนดรูปแบบและเง่ือนไขการลงทุนสําหรับบางสาขาธุรกิจ ดังตารางที่ 3.70 
 

ตารางที่ 3.70 รูปแบบและเงื่อนไขการลงทุนของกิจการในเวียดนาม 

รูปแบบและเงื่อนไขการลงทุน สาขาธุรกิจ 

การลงทุนในลักษณะ Business Co-operation 
Contract (BCC) 
- นักลงทุนเวียดนามต้องมีความเชี่ยวชาญและได้รับ
อนุมัติดําเนินการ 

-การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมบริการโทรคมนาคมบริการขนส่ง
พัสดุภัณฑ์ท้ังในและระหว่างประเทศ 

- กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อมวลชนการกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ 

การลงทุนในลักษณะ BCC หรือ Joint Venture เท่านั้น - การค้นหาทรัพยากรธรรมชาติและน้ํามัน 
- การขนส่งทางอากาศรถไฟและทางทะเล 
- การขนส่งผู้โดยสารการสร้างท่าเรือและท่าอากาศยานยกเว้นกรณีทํา

สัญญาลักษณะ BOT (Build–Operate–Transfer), BTO (Build–
Transfer–Operate) หรือ BT (Build–Transfer) 

- บริการทางทะเลและทางอากาศ 
- กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 
- กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้ 
- กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว 
- การผลิตวัตถุระเบิดเชิงอุตสาหกรรม 
- บริการท่ีปรึกษา (ยกเว้นท่ีปรึกษาทางเทคนิค) 

ท่ีมา:  รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 2556. 

 
(2)  กิจการที่จํากัดสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติ เช่น 

 ธนาคารที่เป็นการร่วมหุ้นกับนักลงทุนเวียดนาม: สัดส่วนการลงทุนของ
ต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 30 

 บริษัทมหาชน: สัดส่วนการลงทุนของต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 49 
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(3)  กิจการที่ต้องลงทุนพัฒนาวัตถุดิบ ได้แก่ 

 การผลิตและแปรรูปนม 

 การผลิตนํ้ามันพืชและนํ้าตาลจากอ้อย 

 การแปรรูปไม้ (ยกเว้นโครงการที่ใช้ไม้ที่นําเข้าจากต่างประเทศ) 
 

(4)  กิจการที่ต้องขออนุมัติจากนายกรัฐมนตรีโดยตรง ได้แก่ 

 กิจการนําเข้าและกระจายสินค้าในประเทศ 

 กิจการประมงนอกชายฝั่ง 
 

 3.9.2.4 สิทธิประโยชน์ในการลงทุน 
(1)  สิทธิประโยชน์ในการลงทุนตามกฎหมายการลงทุน (Law on Investment)82 

ในภาพรวม นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในกิจการหรือในพ้ืนที่ที่กําหนด83 จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในการลงทุน ยกตัวอย่างเช่น 

 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล โดย
เก็บภาษีในอัตราร้อยละ 10-20 จากอัตราปกติร้อยละ 25 ขึ้นอยู่กับเง่ือนไข
ของแต่ละกิจการ 

 การยกเว้นภาษีนําเข้าวัตถุดิบ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และสินค้าอ่ืนๆ ที่ใช้ใน
โครงการลงทุน  

 การนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหักภาษี 

 การคิดค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษสําหรับสินทรัพย์ถาวร 

 การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าเช่าที่ดิน 
ทั้งน้ี กิจการที่รัฐบาลเวียดนามส่งเสริมการลงทุนครอบคลุมอุตสาหกรรมที่ต้องใช้

แรงงานเข้มข้น ซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง และอัญมณีและ
เครื่องประดับด้วย 
 

(2)  สิทธิประโยชน์ในการลงทุนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: 
SEZ) 

                                                            
82  กฎหมายการลงทุนของเวียดนามไม่ได้ระบุสิทธิประโยชน์ในการลงทุนโดยละเอียด โดยกล่าวถึงเพียงแค่กิจการและพ้ืนที่ที่จะได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น ทั้งนี้ ระเบียบกฎเกณฑ์การลงทุนในเวียดนามแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด เน่ืองจากอํานาจการตัดสินใจ
เก่ียวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด 

83  กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เช่น การผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง การพัฒนางานฝีมือและอุตสาหกรรมต่างๆ และกิจการด้านการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เป็นต้น ส่วนพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เช่น พ้ืนที่ซึ่งมีความยากลําบากทาง
เศรษฐกิจและสังคม เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก เป็นต้น  
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นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนต่างชาติยังได้รับสิทธิประโยชน์
พิเศษอ่ืนๆ หากมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) export processing zone (EPZ) เป็นเขตเศรษฐกิจที่รวมอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ  ซึ่ ง เ น้นผลิตสินค้ า เ พ่ือการส่ งออก  มีการ จัดระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ือให้บริการและอํานวยความสะดวกด้านการผลิต นักลงทุน
ที่เข้ามาลงทุนใน EPZ สามารถทําการผลิตรับช่วงต่อ (sub-contract) และ
ประกอบช้ินส่วนสินค้าเพ่ือการส่งออก 

2) industrial zone (IZ) หรือ industrial park เป็นเขตเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมซึ่งเน้นผลิตสินค้าเพ่ือจําหน่ายในประเทศ 

3) high-tech zone (HTZ) เป็นเขตเศรษฐกิจที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา (R&D) รวมทั้งผลติสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นสําคัญ 

 
อย่างไรก็ตาม IZ และ HTZ บางแห่งอาจมีอุตสาหกรรมหรือธุรกิจผลิตสินค้าเพ่ือการส่งออกต้ังอยู่ 

และได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจประเภทเดียวกันที่ต้ังอยู่ใน EPZ ได้ นอกจากน้ี 
รัฐบาลเวียดนามยังมิได้จํากัดรูปแบบการลงทุนสําหรับกิจการหรือโครงการลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยอนุญาตทั้งการลงทุนโดยชาวต่างชาติ การร่วมทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนท้องถิ่น การ
ลงทุนโดยชาวเวียดนาม และการลงทุนในรูปแบบของสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (BCC) 
 

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถขออนุญาตลงทุนได้โดยตรงจาก
คณะกรรมการจัดการเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัด (Provincial IZ Management Board) ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการอนุมัติเพียง 15 วัน เทียบกับการลงทุนนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งใช้ระยะเวลาในการ
อนุมัตินานถึง 60 วัน โดยนักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น 

 สามารถเช่าช่วงต่อ (sub-lease) ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ 

 สามารถทําธุรกิจนําเข้าและส่งออกได้โดยตรง 

 สามารถคัดเลือกและจ้างแรงงานชาวต่างชาติได้ ในกรณีที่ไม่สามารถหาแรงงานชาว
เวียดนามท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

 สามารถดําเนินการผลิตได้อย่างเสรี 

 สามารถเปิดบัญชีกับธนาคารต่างชาติเพ่ือประกอบการกู้ยืมเงิน ในกรณีที่ผู้ให้กู้
ต่างชาติระบุเง่ือนไขดังกล่าว แต่ทั้งน้ีต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารกลางของเวียดนาม 
(State Bank of Vietnam) ก่อน จึงจะเปิดบัญชีได้ 

 ได้รับการยกเว้นภาษีการค้า (turnover tax) และภาษีมูลค่าเพ่ิม (value-added 
tax: VAT) รวมทั้งภาษีนําเข้าสินค้า 
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 3.9.2.5 การรับรองและคุ้มครองการลงทุน 
กฎหมายการลงทุน (Investment Law) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 

ให้การรับประกันว่าจะให้การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันต่อนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนใน
เวียดนามในด้านต่างๆ ดังน้ี 

1) ไม่มีการยึดทรัพย์สินหรือโอนกิจการลงทุนของต่างประเทศเป็นของรัฐ ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการลงทุน 

2) ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรม และผลประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
เวียดนาม 

3) ปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนอย่างสมเหตุสมผลหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักลงทุน เช่น หากกฎหมายท่ีประกาศใช้ภายหลัง
ทําให้ผลประโยชน์ของนักลงทุนลดลง นักลงทุนที่ลงทุนก่อนหน้าที่กฎหมายใหม่
ประกาศใช้ มีสิทธิเลือกใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเดิมได้ 

4) ให้สิทธิการโอนย้ายเงินทุนต่างๆ ต่อไปน้ี ไปต่างประเทศ ได้แก่ 
-  กําไรจากการดําเนินธุรกิจ 
-  เงินต้นและดอกเบ้ียของเงินกู้จากต่างประเทศในระหว่างดําเนินกิจการลงทุน 
-  เงินและทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่มีกรรมสิทธ์ิโดยชอบด้วยกฎหมาย 
-  รายได้หลังหักภาษีรายได้ของแรงงานต่างชาติที่ทํางานในเวียดนาม 

5)  เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ร่วมทุนหรือระหว่างบริษัทต่างชาติกับสถาบันใดๆ ของ
เวียดนามและไม่สามารถตกลงกันได้ สามารถเสนอให้อนุญาโตตุลาการหรือองค์กร
อ่ืนๆ ตามท่ีตกลงกันเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมได้ 

 
3.9.3 ภาษี 

 

 3.9.3.1  ภาษีเงินได้นิติบุคคล84 
(1)  รายได้ที่ต้องเสียภาษี 

รายได้ที่ต้องเสียภาษี คือ รายได้ที่เกิดจากการผลิต การดําเนินธุรกิจ และการดําเนิน
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น รายได้ที่เกิดจากการจําหน่าย
สินค้า รายได้ที่เกิดจากการให้บริการ รายได้ที่เกิดจากการให้เช่าหรือขายสินทรัพย์ การโอนทรัพย์สิน การ
โอนหุ้น เป็นต้น 

(2) ภาษีกําไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน (capital gains tax) 
เ วียดนามเก็บภาษี เ งินได้ นิ ติ บุคคลสําหรับรายได้ที่มาจากหลักทรัพย์และ

อสังหาริมทรัพย์ในอัตราร้อยละ 25  
                                                            
84  ภายใต้ Corporate Income Tax Law 
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(3)  เงินปันผล (dividends) 
เวียดนามไม่เรียกเก็บภาษีจากเงินปันผลที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ  

(4)  การลดหย่อนภาษี (deductions) 
ค่าใช้จ่ายโดยตรงต่างๆ ที่ทําให้เกิดรายได้ ซึ่งมีเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายและไม่ได้ถูก

ระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักภาษี สามารถนํามาเป็นค่าลดหย่อนที่หักจากรายได้เพ่ือคํานวณ
ฐานภาษี ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษี เช่น 

 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร 

 ค่าตอบแทนของลูกจ้างซึ่งไม่ได้จ่ายจริงหรือไม่ได้ระบุในสัญญาจ้างงาน 

 ค่าโฆษณาและการตลาด 
(5)  การขาดทุน (losses) 

หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปีน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหัก
ออกจากรายได้ในปีถัดไปได้แต่ไม่เกิน 5 ปี 

(6)  การหักค่าเสื่อมราคา (tax depreciation) 
กฎหมายเวียดนามไม่อนุญาตให้นําค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรมาหักลดหย่อน

ภาษี 
(7)  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของเวียดนามกําหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ที่ 
ร้อยละ 25 ของเงินได้พึงประเมินสุทธิ  

  
3.9.3.2  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา85 

บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวเวียดนาม ต้อง
ชําระภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศเวียดนาม โดยจะนับเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในเวียดนามหาก
อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม 183 วัน หรือมากกว่า 12 เดือนติดต่อกันตามปีปฏิทิน นับจากวันแรกที่เข้า
มาในประเทศ หรือมีถิ่นพํานักในเวียดนามเป็นหลักแหล่งและอาศัยอยู่ในประเทศรวม 90 วันหรือมากกว่า
ตามปีปฏิทิน ส่วนผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในเวียดนาม จะชําระภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเท่าน้ัน  

(1) รายได้ที่เป็นค่าจ้างที่ต้องเสียภาษี 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเก็บจากผู้ที่มีรายได้ดังต่อไปน้ี 

 รายได้จากการประกอบธุรกิจ 

 เงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับเป็นเงินสด 

 รายได้จากการลงทุนในเงินทุน 

 รายได้จากเงินโอน 
                                                            
85  ภายใต้ Personal Income Tax Law 
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 รายได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ (ยกเว้นการโอนย้ายระหว่างคู่สมรสและ
ญาติพ่ีน้องที่มีสายเลือดเดียวกัน) 

 รายได้จากการแข่งขันชนะรางวัล 

 รายได้จากค่าลิขสิทธ์ิ 

 รายได้จากใบอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในนามของบริษัทน้ัน 
(แฟรนไชส์) 

 
ทั้งน้ี จะมีการหักภาษีจากเงินบริจาคสถาบัน หรือการจัดต้ังมูลนิธิเพ่ือดูแลเด็กที่

ยากลําบาก คนพิการ ผู้สูงอายุ และจากเงินบริจาคด้านมนุษยธรรมและกองทุนส่งเสริมการศึกษา 
(2)  อัตราภาษี 

เวียดนามเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราแตกต่างกันระหว่างผู้มีถิ่นที่อยู่ใน
เวียดนามและผู้ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในเวียดนาม สําหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในเวียดนาม ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาจากการประกอบอาชีพในอัตราดังแสดงในตารางที่ 3.71 

 
ตารางที่ 3.71 อัตราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาจากการประกอบอาชีพสําหรบัผู้มีถ่ินที่อยู่ในเวียดนาม 

เงินได้ท่ีต้องเสียภาษีต่อปี (ด่อง) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

0 – 60,000,000  5 
60,000,000 – 120,000,000 10 
120,000,000 – 216,000,000 15 
216,000,000 – 384,000,000 20 
384,000,000 – 624,000,000 25 
624,000,000 – 960,000,000 30 
มากกว่า 960,000,000 35 

ท่ีมา: Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of America 

 

นอกจากรายได้จากการประกอบอาชีพแล้ว บุคคลผู้มีถิ่นทีอ่ยู่ในเวียดนามต้องชําระ
ภาษีเงินได้จากแหล่งอ่ืนๆ อีก ดังแสดงในตารางที่ 3.72 
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ตารางที่ 3.72 อัตราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้อ่ืนๆ สาํหรบัผู้มีถ่ินที่อยู่ในเวียดนาม 

ประเภทของเงินได้ อัตราภาษี (ร้อยละ) 

การลงทุนในทรัพย์สิน และค่า royalties 5 
ค่าแฟรนไชส์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล 5 
มรดก 10 
รางวัล ของขวัญ 10 
การขายหุ้นและหลักทรัพย์ 20 
การขายตราสาร 20 
มูลค่าของตราสารท่ีมีการขาย 0.1 
การขายทรัพย์สิน 25 
มูลค่าของทรัพย์สินท่ีมีการขาย 2 

ท่ีมา: Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of America 

 

ส่วนผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในเวียดนาม ต้องชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้
จากการประกอบอาชีพในอัตราเดียว ที่ร้อยละ 20 ส่วนเงินได้ประเภทอ่ืนๆ จะเก็บในอัตราต่างกัน 
ดังแสดงในตารางที่ 3.73 

 

ตารางที่ 3.73 อัตราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้อ่ืนๆ สาํหรบัผู้ไม่มีถ่ินที่อยู่ในเวียดนาม 

ประเภทของเงินได้ อัตราภาษี (ร้อยละ) 

กําไรจากการดําเนินธุรกิจ 
- การค้า 
- บริการ 
- การผลิต ก่อสร้าง ขนส่ง การดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ 

 
1 
5 
2 

การลงทุนในหลักทรัพย์ 5 
การขายหุ้นและหลักทรัพย์ 0.1 
การขายอสังหาริมทรัพย์  2 
ค่าแฟรนไชส์และ royalties เกิน 10 ล้านด่อง 5 
มรดกและของขวัญเกิน 10 ล้านด่อง 10 
ท่ีมา: Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of America  

 
ทั้งน้ี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวียดนามได้แก้ไขกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา มีเน้ือหาสําคัญ คือ ปรับให้ผู้ที่มีรายได้ต้ังแต่ 9 ล้านด่องขึ้นไป ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
จากเดิมที่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ผู้ที่มีรายได้ต้ังแต่ 4 ล้านด่องขึ้นไป  
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(3)  การย่ืนภาษี 
สําหรับรายได้ที่ได้รับจากการทํางาน ต้องแจ้งย่ืนภาษีเป็นรายเดือนภายในวันที่ 20 

ของเดือนถัดไป โดยอัตราภาษีจะสอดคล้องกับภาษีที่จะจ่ายประจําปีภาษี ส่วนภาษีเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ต้องชําระ
ภายใน 90 วัน หลังจากครบปีภาษี สําหรับรายได้ที่ไม่ได้มาจากการทํางาน บุคคลต้องแจ้งและชําระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาตามประเภทของรายได้ 
 

3.9.3.3 ภาษีทางอ้อม 
(1)  ภาษีการค้า  

เวียดนามมีการเก็บภาษีมูลค่าจากการขายสินค้าและให้บริการ โดยเก็บในอัตรา 
ร้อยละ 5 และร้อยละ 10 สําหรับสินค้าและบริการท่ัวไป จะเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 10 ส่วน
สินค้าและบริการท่ีมีการส่งเสริมจะเก็บในอัตราร้อยละ 586 ทั้งน้ี มีสินค้าและบริการบางอย่างซึ่งได้รับการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น สินค้าและบริการเพ่ือส่งออกหรือจําหน่ายในเขตอุตสาหกรรมส่งออก การลงทุน
ด้านการเงินหรือตลาดทุนในต่างประเทศ การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ และกิจการลงทุนใหม่ใน
สาขาประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันภัยเพ่ือการเกษตร เป็นต้น นอกจากน้ี ภาษีมูลค่าเพ่ิมยังเก็บ
จากค่าอากรสินค้าขาเข้า โดยผู้นําเข้าจะต้องชําระภาษีมูลค่าเพ่ิมกับศุลกากรพร้อมกับชําระค่าภาษีอากร
นําเข้า 

นอกจากภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว เวียดนามยังมีการเก็บภาษีการค้าพิเศษ (special sales 
tax: SST) ซึ่งจะเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท ในอัตราร้อยละ 10-70 เช่น บุหรี่ และเบียร์ เป็นต้น  

(2) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  
เวียดนามมีการเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกับชาวต่างชาติสําหรับเงินได้บางประเภท 

เช่น ภาษีจากดอกเบ้ีย ในอัตราร้อยละ 5 และภาษีจากค่า royalty ในอัตราร้อยละ 10  
(3) อากรแสตมป์ที่เก็บจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (stamp duty) 

เวียดนามมีการเก็บอากรแสตมป์จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับประเภท
ของอสังหาริมทรัพย์ เช่น  

 บ้านและที่ดิน: อัตราร้อยละ 0.5  

 ยานพาหนะ: อัตราร้อยละ 2 –20 

 รถจักรยานยนต์: อัตราร้อยละ 1 –5  
อย่างไรก็ตาม อากรแสตมป์ที่เก็บจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แต่ละธุรกรรม

จะต้องไม่เกิน 500 ล้านด่อง นอกจากน้ี ในกรณีรถยนต์น้อยกว่า 10 ที่น่ัง เครื่องบิน และเรือ จะต้องย่ืน
และชําระภาษีภายใน 30 วันหลังจากทําธุรกรรมซื้อขาย  

                                                            
86  ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา เวียดนามเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในการซื้อขายและเช่าบ้านในอัตราร้อยละ 5 (จากเดิมที่เก็บในอัตรา

ร้อยละ 10) มีจุดประสงค์เพ่ือกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ และเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้ตํ่ามีโอกาสในการซื้อบ้าน  ทั้งยังเป็นการลดปริมาณ
ที่อยู่อาศัยท่ีมีมากเกินความต้องการจริง 
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(4)  ภาษีอสังหาริมทรัพย์  
การจัดเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามข้ึนอยู่กับหน่วยงานเทศบาลของแต่ละ

เขต 
(5) ภาษีศุลกากร  

อัตราภาษีนําเข้าของเวียดนามแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  

 อัตราทั่วไป (ordinary rates)  

 อัตราพิเศษ (preferential rates) ซึ่งจะใช้กับสินค้านําเข้าจากประเทศที่มี
ความสัมพันธ์ทางการค้าในระดับปกติ เช่น สินค้าที่นําเข้าจากกลุ่มอาเซียน
จะคิดภาษีนําเข้าในอัตราภาษีพิเศษซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างร้อยละ 0-5  

 อัตราพิเศษสุด (special preferential rates) ซึ่งจะใช้กับสินค้านําเข้าจาก
ประเทศที่มีข้อตกลงภาษีพิเศษกับเวียดนาม 

ส่วนภาษีส่งออกของเวียดนามใช้กับสินค้าเพียงไม่ก่ีรายการ โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร
และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อัญมณี (อัตราร้อยละ 1-5) และสินค้าแร่ (อัตราร้อยละ 1-20) เป็นต้น 

 

3.9.3.4 ภาษีระหว่างประเทศ (อนุสัญญาภาษีซ้อน) 
เวียดนามได้ทําอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 62 ประเทศ ในจํานวนน้ี เป็น

อนุสัญญาที่มีผลบังคับใช้แล้วกับ 56 ประเทศ โดยเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน 8 ประเทศ คือ บรูไน 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ สิงคโปร์ และไทย  
 

3.9.4 การจ้างงาน
87

 

 

3.9.4.1 สัญญาจ้างงาน 
(1)  การเลิกจ้าง 

นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ผ่านการยกเลิกสัญญา โดยนายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันสําหรับสัญญาจ้างงานแบบมีกําหนดเวลา หรืออย่างน้อย 45 วัน สําหรับสัญญาจ้างงานแบบไม่
มีกําหนดเวลา แต่ต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาท่ีเหมาะสม เช่น ผลการทํางาน การเจ็บป่วยเรื้อรัง  
เป็นต้น  หากนายจ้างไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า การเลิกจ้างเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้ันตอนที่เหมาะสมได้ ซึ่งเป็นผลให้การยกเลิกสัญญาไม่ถูกต้องน้ัน นายจ้างต้องรับลูกจ้างเข้า
ทํางานใหม่ ให้เงินเดือนชดเชยในช่วงเวลาที่ลูกจ้างไม่ได้ทํางาน และต้องชําระเงินชดเชยเท่ากับเงินเดือน
ของลูกจ้าง 2 เดือน 

 

                                                            
87  ภายใต้กฎหมาย Labour Code 2012 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 
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ในกรณีที่การยกเลิกสัญญาจ้างงานเป็นไปโดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย นายจ้างไม่
จําเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าและอาจข้ามขั้นตอนในการดําเนินการบางประการได้ แต่ต้องมีการจัดทําเอกสารที่
ระบุถึงการยกเลิกสัญญา เงินชดเชย ประกันสังคม เป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายต้องลงลายมือช่ือ 

(2) ช่ัวโมงทํางาน 
กฎหมายแรงงานของเวียดนามกําหนดช่ัวโมงทํางานสูงสุด คือ 8 ช่ัวโมงต่อวันหรือ 

48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ สําหรับสภาวะการทํางานปกติ  สําหรับลูกจ้างที่ทํางานใช้แรงงานหนักหรือทํางานใน
สภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือมีสารพิษเจือปนมาก ช่ัวโมงทํางานสูงสุด คือ 6 ช่ัวโมงต่อวัน นอกจากน้ี 
ในช่วงระยะเวลาทํางานปกติ ต้องมีการหยุดพักอย่างตํ่า 30 นาที และในแต่ละสัปดาห์ ต้องมีวันหยุด 
อย่างน้อย 1 วัน หรือคิดเป็น 4 วันใน 1 เดือน ส่วนการทํางานนอกเวลานั้น ลูกจ้างไม่สามารถทํางานนอก
เวลาได้เกินก่ึงหน่ึงของช่ัวโมงทํางานต่อวัน 

นอกจากน้ี ยังกําหนดให้ผู้ใช้แรงงานสามารถทํางานนอกเวลาได้ไม่เกิน 12 ช่ัวโมงต่อ
วัน ซึ่งรวมถึงการทํางานในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การทํางานนอกเวลาในวันทํางาน
จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาทํางานปกติใน 1 วัน และเมื่อคิดรวมเวลาทํางานเป็นสัปดาห์ ช่ัวโมง
ทํางานของแต่ละวันและช่ัวโมงในการทํางานล่วงเวลาจะต้องไม่เกิน 12 ช่ัวโมงต่อวัน  

(3) อัตราค่าจ้าง 
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของเวียดนามปี 2557 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าจ้างขั้นตํ่า 

เลขท่ี 182/2013 โดยอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของแรงงานไร้ฝีมือจะแตกต่างกันไปตามพ้ืนที่การทํางาน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 เขต ดังแสดงในตารางที่ 3.74 ทั้งนี้ สําหรับแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ ค่าจ้างขั้นตํ่า
จะต้องสูงกว่าค่าจ้างขั้นตํ่าของแรงงานไร้ฝีมืออย่างน้อยร้อยละ 7 

 
ตารางที่ 3.74 อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของแรงงานไรฝ้ีมือ 

พ้ืนท่ีการทํางาน ค่าจ้างข้ันตํ่า / เดือน 
เขตในเมืองของกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ 2,700,000 ด่อง 
- เขตชนบททุกแห่งของนครโฮจิมินห์และเขตชนบทบางแห่งในกรุงฮานอย 
- บางเขตในจังหวัดไฮฟอง ดานัง และเกิ่นเทอ 
- เมืองฮาลองในจังหวัดกว๋างนินห์ บางเขตในจังหวัดด่องไน บิ่นห์เยือง และบาเรีย-หวุงเต่า 

2,400,000 ด่อง 

- เมืองท่ีเหลือในจังหวัดต่างๆ 
- เขตชนบทที่เหลือของกรุงฮานอย 
- บางเขตในจังหวัดไฮฟอง เกิ่นเทอ บัคนินห์ บัคแยง หวินฟ๊ึก กว๋างนินห์ กว๋างนัม ลัมด่ง คั้นห์ฮัว 

เตนินห์ บิ่นห์ฟ๊ึก บิ่นห์เยือง ด่องไน ลองอาน บาเรีย-หวุงเต่า ฮึงเยน และไฮเดือง  

2,100,000 ด่อง 

เขตท่ีเหลือท้ังหมดของประเทศเวียดนาม 1,900,000 ด่อง 
ท่ีมา: Decree on Region-based Minimum Wage 2013 
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(4) การประกันสังคมและค่าชดเชยสําหรับลูกจ้าง 
กฎหมายเวียดนามกําหนดให้ผู้ประกอบการท่ีจ้างลูกจ้างเป็นระยะเวลานานกว่า 3 

เดือน ต้องชําระเงินส่วนหน่ึงให้กับกองทุนประกันสังคม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของเงินเดือนลูกจ้าง 
แบ่งเป็นส่วนของระบบประกันสังคมร้อยละ 18 ระบบประกันสุขภาพร้อยละ 3 และระบบประกันการ
ว่างงานร้อยละ 1 ทั้งน้ี ระบบประกันสังคมของเวียดนามครอบคลุมประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ เงินบํานาญ เงิน
ชดเชยในกรณีลาป่วย ลาคลอด ประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน เป็นโรคที่เกิดจากการทํางาน หรือเสียชีวิต 
รวมทั้งได้สิทธิในการเข้าทํางานอีกคร้ังในกรณีที่ต้องเกณฑ์ทหารด้วย 

(5)  การลาประจําปี 
ลูกจ้างที่ทํางานกับนายจ้างมาเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน มีสิทธิที่จะได้รับวันลา

หยุดพักผ่อนประจําปี 12 วัน ไม่รวมวันหยุดราชการประจําปี ซึ่งมีจํานวน 10 วัน สําหรับวันหยุดพักผ่อน
น้ัน จะเพิ่มขึ้นตามอายุงานที่เพ่ิมขึ้น โดยจะได้รับวันหยุดพักผ่อนประจําปีเพ่ิมขึ้นอีก 1 วันทุกๆ 5 ปีที่
ทํางาน ส่วนแรงงานหญิง สามารถลาคลอดได้สูงสุดเป็นระยะเวลา 6 เดือน นอกจากน้ี ลูกจ้างชาวต่างชาติ
จะได้รับวันหยุดเพ่ิมเติม 2 วัน ในช่วงวันหยุดปีใหม่และวันชาติของชาติน้ันๆ 

 
3.9.4.2  วีซ่าและใบอนุญาตทํางาน 

(1)  การขอใบอนุญาตทํางาน88 
กฎหมายแรงงานของเวียดนามกําหนดให้ผู้ว่าจ้างสามารถจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติได้

เฉพาะในตําแหน่งผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ และช่างเทคนิค โดยตําแหน่งเหล่าน้ันต้องไม่มีชาว
เวียดนามท่ีมีคุณสมบัติครบตามต้องการ ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทํางานในประเทศเวียดนามจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตทํางานก่อน  ยกเว้นในกรณีดังต่อไปน้ี  

 เข้ามาทํางานน้อยกว่าสามเดือน 

 เป็นหุ้นส่วนในบริษัทจํากัดที่มีหุ้นส่วนต้ังแต่สองคนขึ้นไป 

 เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในบริษัทจํากัด 

 เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารบริษัทถือหุ้น (shareholding 
company) 

 เข้ามาในเวียดนามเพ่ือขายการให้บริการ 

 เข้ามาเพ่ือแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 

 ทนายความต่างชาติที่ได้รับใบรับรองการประกอบอาชีพจากกระทรวง
ยุติธรรม 

 

                                                            
88  ภายใต้ Decree 46/2011 
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การออกใบอนุญาตทํางานจะมีกําหนดระยะเวลาตามสัญญาที่ผู้ขอได้ทําไว้กับผู้ว่าจ้าง หรือ
ระยะเวลาตามท่ีได้รับมอบหมายให้เข้ามาทํางานในเวียดนาม โดยมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 2 ปี นายจ้างที่
ขอใบอนุญาตทํางานให้ชาวต่างชาติจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นนิติบุคคลที่มีผู้จัดการ ผู้เช่ียวชาญ และ
ผู้บริหาร เป็นชาวเวียดนามอย่างน้อยร้อยละ 20 โดยบริษัทจะต้องนําหลักฐานต่างๆ เช่น หนังสือเดินทาง 
ทะเบียนบ้าน ทั้งต้นฉบับและสําเนา สัญญาจ้างงานที่ระบุเหตุผลของการว่าจ้าง ที่อยู่ของบริษัทที่เป็นภาษา
เวียดนาม แผนภูมิโครงสร้างบุคลากรของบริษัท และรายช่ือของแรงงานต่างชาติทั้งหมด รวมทั้งต้องแสดง
หลักฐานของบริษัทผู้ว่าจ้าง ได้แก่ ทะเบียนบริษัท หนังสือระบุวัตถุประสงค์ของบริษัท รายชื่อของ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ี ยังมีเอกสารส่วนบุคคลที่แรงงานต่างชาติต้องย่ืนพร้อมกับคําขอ คือ 
หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม และหนังสือรับรอง
การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่รัฐกําหนด 

(2) การขอวีซ่า 
ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศเวียดนามต้องมีการขออนุญาตเข้าเมือง และนําใบอนุญาต

เข้าเมืองมาแสดงในขณะท่ีเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม ทั้งน้ี ชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทํางานไม่ต้อง
ขอวีซ่าในการเข้าประเทศเวียดนาม นอกจากน้ี พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามหากอยู่ไม่เกิน 14 วัน 

 
 3.9.4.3 กําลังแรงงาน 

เวียดนามเป็นประเทศท่ีมีกําลังแรงงานสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียน โดยเป็นรองเพียงแค่อินโดนีเซียเท่าน้ัน ในปี 2555 
เวียดนามมีกําลังแรงงาน 52,857,923 นอกจากน้ี อัตราการว่างงานในเวียดนามค่อนข้างตํ่า เพียงร้อยละ 2 
เท่าน้ัน (ตารางที่ 3.75) 

 

ตารางที่ 3.75 กําลังแรงงานและอัตราการว่างงานของเวียดนาม ปี 2550 – 2555  

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

กําลังแรงงาน (คน)  48,167,588   49,118,632  50,072,336  51,013,859 51,933,140 52,857,923 
อัตราการว่างงาน 
(ร้อยละ) 

2.30 2.40 2.30 2.30 2.00 2.00 

ท่ีมา: ฐานข้อมูลธนาคารโลก 
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3.9.5 การควบคุมเงนิตราต่างประเทศ
89

 

 
กฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของเวียดนาม มีหลักการให้

เสรีภาพในการทําธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการชําระเงินและการโอนเงินไป
ต่างประเทศ เงินที่เก่ียวข้องกับการส่งออก การนําเข้า เงินกู้ธนาคาร เงินได้สุทธิจากการลงทุนทางตรงและ
ทางอ้อม การชําระคืนเงินกู้ยืมจากต่างประเทศ การนําเข้าและส่งออกสินค้าและบริการ เป็นต้น นอกจากน้ี 
นักลงทุนต่างชาติยังสามารถโอนทั้งเงินลงทุนและกําไรจากการลงทุนกลับประเทศได้ โดยกําไรจากการ
ลงทุนจะสามารถโอนได้หลังจากที่มีการดําเนินการเรื่องภาษีประจําปีแล้วเท่าน้ัน 

 
3.9.6 เทคโนโลยี 

 

 3.9.6.1 สถานภาพด้าน ICT  
หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน เวียดนามนับว่าเป็นประเทศที่มีการเข้าถึง

เทคโนโลยีด้าน ICT ในระดับที่สูงพอสมควร กล่าวคือ หากพิจารณาการเข้าถึงและการใช้ต่อประชากร 100 
คน ในปี 2555 เวียดนามมีสัดส่วนการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 147.790 ซึ่งเป็นรองเพียงแค่สิงคโปร์ 
เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตร้อยละ 39.5 อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตบรอด
แบนด์แบบประจําที่และแบบเคล่ือนที่ร้อยละ 5 และ 19 ตามลําดับ และมีปริมาณแบนด์วิธของ
อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ 13,518 บิตต่อวินาทีต่อผู้ใช้  สําหรับราคาของค่าบริการ ICT ซึ่งพิจารณาจาก
ตะกร้าราคาของบริการ ICT91 พบว่า เวียดนามมีราคาค่าบริการ ICT ในระดับปานกลาง โดยคิดเป็นร้อยละ 
5.7 ของรายได้มวลรวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากร หากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน จะมี
ตะกร้าราคาสูงกว่าประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย บรูไน และอินโดนีเซีย (ตารางที่ 3.76) 

 
 3.9.6.2 การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ในปี 2555 ชาวเวียดนามมีการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อสํานักงานสิทธิบัตรใน
ประเทศจํานวน 382 รายการและต่อสํานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศจํานวน 44 รายการ คิดเป็นจํานวน
รวมทั้งสิ้น 426 รายการ และชาวต่างชาติที่ย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อสํานักงานสิทธิบัตรในประเทศ
จํานวน 3,423 รายการ  

  

                                                            
89  ภายใต้ Ordiance No. 06/2013/UBTVQH13 มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคม ปี 2557 
90  ผู้ใช้ 1 คนอาจมีหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 1 เลขหมาย 
91  ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ICT price basket) เป็นค่าเฉลี่ยของค่าบริการบริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ และบริการ

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําที่ (fixed broadband Internet) โดยค่าบริการท้ัง 3 ประเภท จะเป็นค่าบริการท่ีถ่วงด้วยรายได้มวล
รวมประชาชาติต่อเดือนต่อประชากรของแต่ละประเทศ (monthly GNI per capita) 
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  หากจําแนกการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของชาวเวียดนามและชาวต่างชาติต่อ
สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศต้ังแต่ปี 2541–2555 ตามประเภทเทคโนโลยี พบว่า ประเภทเทคโนโลยีที่มี
การย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตรมากที่สุด คือ สาขาเคร่ืองยนต์ เครื่องสูบ และกังหัน (engines, pumps, 
turbines) (ร้อยละ 10.29) รองลงมา คือ สิ่งทอและเครื่องจักรกระดาษ (textile and paper machines) 
(ร้อยละ 8.00) และเฟอร์นิเจอร์ เกมส์ (furniture, games) (ร้อยละ 6.29) ตามลําดับ 

ขณะที่ในปี 2555 ชาวเวียดนามได้รับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้ว (granted patent) จาก
สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศจํานวน 52 รายการ   และจากสํานักงานสิทธิบัตรต่างประเทศจํานวน 4 
รายการ คิดเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 56 รายการ  และชาวต่างชาติได้รับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้วจาก
สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศเวียดนามจํานวน 1,016 รายการ 

 
 3.9.6.3 การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (hi-technology)92 

ในปี 2555 เวียดนามมีการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (hi-technology) เป็นมูลค่า
ทั้งสิ้นราว 9,118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 14.5 ของมูลค่าการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม 

 
ตารางที่ 3.76 ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีที่สาํคัญของเวียดนาม ปี 2555 

เครื่องชี้วัดท่ีสําคัญ 
สถานภาพด้าน ICT  
การเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 147.7
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 39.5
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบประจําท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 5.0
การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบเคลื่อนท่ี (ร้อยละต่อประชากร 100 คน) 19
แบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อผู้ใช้ (บิตต่อวินาที) 13,518
ตะกร้าราคาของบริการ ICT (ร้อยละของ GDP ต่อเดือนต่อประชากร) 5.7
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
การย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรรวม (รายการ) 426
ประเภทเทคโนโลยีท่ีมีการย่ืนขอจดสิทธิบัตรมากท่ีสุด (ร้อยละ) เคร่ืองยนต์ เคร่ืองสูบ และกังหัน (10.29)a

สิทธิบัตรท่ีได้รับการจดทะเบียนแล้วรวม (รายการ) 56
การส่งออกสินค้า Hi-Technology 

มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาปีปัจจุบัน) 9,118
สัดส่วนต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 14.5

ท่ีมา: รวบรวมจากฐานข้อมูล ITU, WIPO 
หมายเหตุ: aผลรวมของการย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต้ังแต่ปี 2541 – 2555

                                                            
92  จากคําจํากัดความของธนาคารโลก สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (hi-technology) คือ สินค้าที่มีระดับการวิจัยและพัฒนาเข้มข้น (R&D 

intensity) เช่น กิจการอวกาศ คอมพิวเตอร์ ยา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
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อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง 
และอัญมณีและคร่ืองประดับ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญกับเศรษฐกิจไทย ทั้งในด้านการเป็นสินค้า
ส่งออกและแหล่งจ้างงานที่สําคัญ โดยในปี 2555 มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้ง 3 อุตสาหกรรมที่ทําการศึกษา 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.45 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย ซึ่งลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 7.22 
ในปี 2553 และร้อยละ 7.11 ในปี 2554 โดยเฉพาะอย่างย่ิง อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ
อุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนัง (ตารางที่ 4.1) นอกจากน้ี สัดส่วนการจ้างงานของทั้ง 3 อุตสาหกรรม
ต่อการจ้างงานในภาคการผลิต คิดเป็นร้อยละ 15.32 ในปี 2555 ซึ่งลดลงอย่างต่อเน่ืองจากสัดส่วนร้อยละ 
17.50 ในปี 2553 และร้อยละ 16.97 ในปี 2554 ในทุกอุตสาหกรรม (ภาพที่ 4.1) 

 
ตารางที่ 4.1 มูลค่าและสัดส่วนสินค้าส่งออกของไทย แยกตามประเภทสินค้า ปี 2553 – 2555  

(ล้านดอลลารส์หรัฐ) 

ประเภทสินค้า
93

 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

สิ่งทอ 5,289.04 2.74 5,770.70 2.59 5,026.88 2.19 

เคร่ืองนุ่งห่ม 2,522.03 1.30 2,578.11 1.16 2,289.21 1.00 

รองเท้าและเคร่ืองหนัง 1,541.22 0.80 1,783.58 0.80 1,629.88 0.71 

อัญมณีและเคร่ืองประดับ 4,599.87 2.38 5,695.60 2.56 5,851.52 2.55 

รวม 3 อุตสาหกรรม 13,952.16 7.22 15,827.99 7.11 14,797.49 6.45 

ท้ังหมด 193,293.97 100.00 222,574.60 100.00 229,231.04 100.00 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัย คํานวณจากฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ 

  

                                                            
93  ประเภทสินค้าอ้างอิงจากการจัดหมวดหมู่สินค้าตาม ISIC 
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ภาพท่ี 4.1 สดัส่วนการจ้างงานของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง 

และอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2550 – 2555 

 
ท่ีมา: การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นดังกล่าวต้องเผชิญกับปัญหาด้านขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนสินค้าส่งออกของไทยในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง จากร้อยละ 
7.6 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 6.82 ในปี 2554 และลดลงเหลือเพียงร้อยละ 6.57 ในปี 2555 (ภาพท่ี 4.2) 
ทั้งนี้ สัดส่วนสินค้าส่งออกของไทยในตลาดโลกของแต่ละอุตสาหกรรมที่ทําการศึกษาก็ลดลงอย่างต่อเน่ือง
เช่นกัน 
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14.89 15.35 13.85 13.31 13.57 
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สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเทา้ อัญมณีและเครื่องประดับ
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ภาพท่ี 4.2 สว่นแบ่งตลาดสินค้าของไทยในตลาดโลก ปี 2553 – 2555 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย คํานวณจากฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์และ UN Comtrade 

 
ปัจจัยหลัก 4 ประการที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง 

และอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องเผชิญกับแรงกดดันที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ได้แก่ ภาวะขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น การแข่งขันจากประเทศที่ได้เปรียบด้าน
แรงงาน และการเข้าถึงตลาดหลักมีความยากลําบากมากข้ึน 
 
4.1 ภาวะขาดแคลนแรงงาน 

 

จากข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) พบว่า จํานวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานของไทยลดลงอย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่ปี 2552 
และมีแนวโน้มจะลดลงอีกในอนาคต โดยในปี 2555 ไทยมีจํานวนผู้ว่างงานประมาณ 2.59 แสนคน และมี
อัตราการว่างงานเพียงร้อยละ 0.66 (ภาพที่ 4.3) โดยหากจําแนกอัตราการว่างงานตามระดับการศึกษา 
พบว่า ในปี 2556 (อัตราการว่างงานเฉล่ียของไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 2) อัตราการว่างงานของแรงงาน
ไร้ทักษะ94 (unskilled labor) มีสัดส่วนตํ่าสุดที่ร้อยละ 1.06 รองลงมา คือ แรงงานมีทักษะ95 (skilled 
labor) และแรงงานกึ่งทักษะ96 (semi-skilled labor) ที่ร้อยละ 1.63 และร้อยละ 2.63 ตามลําดับ (ภาพที่ 
4.4) ทั้งน้ี มีข้อสังเกตว่า ต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นมา อัตราการว่างงานของแรงงานไร้ทักษะลดลงอย่าง
                                                            
94  แรงงานไร้ทักษะ หมายถึง แรงงานท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตํ่ากว่า 
95  แรงงานมีทักษะ หมายถึง แรงงานท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า 
96  แรงงานก่ึงทักษะ หมายถึง แรงงานท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสูงกว่า รวมถึง ปวช. และ ปวส. 

2553 2554 2555

ส่ิงทอ 1.59 1.48 1.37

เคร่ืองนุ่งห่ม 1.06 0.91 0.86

เคร่ืองหนังและรองเท้า 1.06 1.01 0.95

อัญมณีและเคร่ืองประดับ 3.89 3.42 3.39

รวม 3 อุตสาหกรรม 7.59 6.82 6.57
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ต่อเน่ือง และมีสัดส่วนตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของแรงงานประเภทอ่ืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ไทยกําลังประสบปัญหาแรงงานตึงตัวเพ่ิมขึ้นขึ้นต่อเน่ือง โดยเฉพาะแรงงานไร้ทักษะ  

 

ภาพท่ี 4.3 จํานวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน ปี 2550 – 2555 

 
ท่ีมา: ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, สศช. 
 

ภาพท่ี 4.4 อัตราการว่างงานตามระดับการศึกษา ปี 2550 – 2555 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, สศช. 
หมายเหตุ:  ข้อมูลปี 2550 – 2555 เป็นค่าเฉลี่ยของการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร 4 ไตรมาส 
 ข้อมูลปี 2556 เป็นค่าเฉลี่ยของการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 
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4.2 ค่าจ้างแรงงานมีแนวโนม้สูงขึ้น 

 

จากข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติ หากเปรียบเทียบ
ค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง และอัญมณีและ
เครื่องประดับในปี 2550 และปี 2556 ณ ไตรมาสที่ 1 (ภาพที่ 4.5) พบว่า ค่าจ้างเฉลี่ยในอุตสาหกรรม
ดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้นมาก กล่าวคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอเพ่ิมขึ้นจาก 4,867 บาทในปี 2550 เป็น 9,217 บาท 
ในปี 2556 (คิดเป็นร้อยละ 89) อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพ่ิมขึ้นจาก 4,884 บาทในปี 2550 เป็น 7,745
บาทในปี 2556 (คิดเป็นร้อยละ 59) อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังเพ่ิมขึ้นจาก 5,467 บาทในปี 
2550 เป็น 8,150 บาทในปี 2556 (คิดเป็นร้อยละ 49) และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับเพ่ิมขึ้น
จาก 7,219 บาทในปี 2550 เป็น 10,955 บาทในปี 2556 (คิดเป็นร้อยละ 52) 

 
ภาพท่ี 4.5 คา่จ้างเฉลี่ยของแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใชแ้รงงานเข้มขน้ ปี 2550 – 2556 (ไตรมาส 1) 

 
ท่ีมา: ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
ค่าแรงในทั้ง 3 อุตสาหกรรมข้างต้นมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในช่วงระหว่างปี 2551-

2555 อัตราการเติบโตเฉล่ียของค่าแรงในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสูงถึงร้อยละ 9.1 และ 7.8 
ตามลําดับ ขณะที่ อัตราการเติบโตของ อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับคิดเป็นร้อยละ 5.6 และ 3.7 ตามลําดับ ทั้งน้ี หากเปรียบเทียบกับอัตราค่าแรงขั้นตํ่า (ภาพที่ 
4.6) พบว่า ค่าแรงในอุตสาหกรรมเหล่าน้ีสูงกว่าอัตราค่าแรงขั้นตํ่าที่กําหนด อย่างไรก็ตาม อัตราค่าแรง 
ขั้นตํ่าที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมากในปี 2556 จากนโยบายค่าแรงขั้นตํ่าในอัตรา 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ ได้
ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น โดยทําให้ค่าแรงปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างก้าว
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ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะที่ 2  

 

กระโดด กล่าวคือ อัตราการเติบโตของค่าแรงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม อุตสาหกรรม
รองเท้าและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ คิดเป็นร้อยละ 23.2, 10.2, 9.5 และ 
34.9 ตามลําดับ  

 
ภาพท่ี 4.6 อัตราคา่แรงขัน้ตํ่า ปี 2544 – 2556 

 
ท่ีมา: ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, สศช. 

 

จากการศึกษาโครงสร้างต้นทุนและกําไรต่อยอดขาย ซึ่งได้จากการคํานวณข้อมูลผลิตภาพและผล
ประกอบการอุตสาหกรรมปี 2555 ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พบว่า ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ มีสัดส่วนกําไร
ต่อยอดขายในระดับที่ไม่สูงนัก97 โดยเฉพาะอย่างย่ิง อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังที่มีสัดส่วนกําไรต่อ

                                                            
97  มีข้อสังเกตว่า สัดส่วนกําไรต่อยอดขายของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับอาจตํ่ากว่าความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลการสํารวจ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับอาจไม่ครอบคลุมผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตัวแทนส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเคร่ืองประดับ 
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ยอดขายเพียงร้อยละ 3.43 (ภาพท่ี 4.7) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเหล่าน้ีมีความ
อ่อนไหวสูงต่อการเพ่ิมขึ้นของอัตราค่าแรงขั้นตํ่าได้ 

 
ภาพท่ี 4.7 โครงสร้างต้นทุนและกําไรต่อยอดขายของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเทา้และ

เครื่องหนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2555 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย คํานวณจากข้อมูลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมปี 2555, สศอ. 

 
นอกจากน้ี จากการทํากรณีศึกษาโดยปรับเพ่ิมค่าแรงขั้นตํ่าขึ้นเป็น 300 บาทต่อวัน พบว่า 

ผู้ประกอบการในท้ัง 3 อุตสาหกรรมที่ทําการศึกษามีความเสี่ยงที่จะประสบภาวะขาดทุน โดยอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีสัดส่วนกําไรต่อยอดขายลดลง เหลือเพียงร้อยละ 3.35 ในขณะที่อุตสาหกรรม 
อัญมณีและเครื่องประดับ และอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังมีสัดส่วนกําไรต่อยอดขายติดลบที่ 
ร้อยละ -0.21 และร้อยละ -7.85 ตามลําดับ (ภาพที่ 4.8) 
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ภาพท่ี 4.8 โครงสร้างต้นทุนและกําไรต่อยอดขายของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเทา้และ

เครื่องหนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ หลังปรบัคา่แรงขั้นตํ่า 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย คํานวณจากข้อมูลผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมปี 2555, สศอ. 

 
4.3 การแข่งขนัจากประเทศที่ได้เปรียบด้านแรงงาน 

 

ในด้านการส่งออก อุตสาหกรรมไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดโลก จากประเทศท่ีมีความ
ได้เปรียบด้านแรงงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง จีนและอินเดีย เห็นได้จากสถิติส่วนแบ่งตลาดสินค้าที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น (ตารางที่ 4.2) ทั้งสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ ใน
ตลาดโลกของจีน ที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วต้ังแต่ปี 2553 เน่ืองจากจีนมีข้อได้เปรียบจากแรงงานที่มีจํานวน
มากและราคาถูก ส่วนอินเดียน้ัน แม้จะมีส่วนแบ่งในตลาดโลกไม่มากและเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วเท่าจีน แต่ก็มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยในอนาคต อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นของไทยมีแนวโน้มต้องเผชิญ
การแข่งขันด้วยแรงงานราคาถูกจากอินเดีย เน่ืองจากการพัฒนาภาคบริการในอินเดียในระยะท่ีผ่านมาไม่
สามารถดูดซับแรงงานได้ทั้งหมด ทําให้อินเดียยังคงมีกําลังแรงงานอยู่อีกเป็นจํานวนมาก 
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ตารางที่ 4.2 ส่วนแบ่งตลาดของจีนและอินเดียในตลาดโลก ปี 2553 – 2555 (ร้อยละ) 

ประเภทสินค้า 
จีน อินเดีย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

สิ่งทอ 32.61 33.75 36.05 4.66 4.75 5.04 
เคร่ืองนุ่งห่ม 41.56 41.44 46.10 3.89 4.31 4.27 
รองเท้าและเคร่ืองหนัง 37.54 37.87 42.90 2.25 2.40 2.45 
อัญมณีและเคร่ืองประดับ 8.45 15.08 25.14 26.45 28.58 23.49 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัย คํานวณจาก UN Comtrade 

 

4.4 การเข้าถึงตลาดหลักมีความยากลําบากมากขึ้น 

 

ในอนาคต ผู้ประกอบการไทยอาจต้องประสบปัญหาเข้าถึงตลาดหลักได้ยากมากขึ้น เน่ืองจาก 
ปัจจัยหลัก 2 ประการ ประการแรก คือ ไทยถูกตัดสิทธิจากระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลากร (Generalized 
System of Preferences: GSP) เพ่ิมเติม จากข้อมูลล่าสุดพบว่า ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้ตัด
สิทธิพิเศษที่ไทยได้รับในหลายสาขาอุตสาหกรรม เช่น ในปี 2555 สหรัฐอเมริกาตัดสิทธิ GSP ไทยในสาขา
เครื่องประดับเงินและยางเรเดียล และตัดสิทธิ GSP เพ่ิมเติมในปี 2556 ในสาขาถุงบรรจุอาหารท่ีทําจาก
พลาสติก เป็นต้น ส่วนสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ไทยในสาขาอัญมณีต้ังแต่ปี 2549-2559 และจะตัดสิทธิ
ในสาขาอาหารปรุงแต่งและเคร่ืองด่ืมในปี 2557-2559 ทั้งยังมีโอกาสถูกตัดออกจากระบบ GSP ต้ังแต่ปี 
2558 เป็นต้นไป ซึ่งจะทําให้ไทยพลาดประโยชน์จากการประหยัดภาษีศุลกากรประมาณ 7 พันล้านบาท 
ต่อปี 

 
นอกจากน้ี ประเทศคู่ค้าทําความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) กับประเทศคู่แข่ง 

เช่น ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP)98 FTA 
ระหว่างสหภาพยุโรปและอินเดีย FTA ระหว่างสหภาพยุโรปและมาเลเซีย รวมไปถึง FTA ระหว่างสหภาพ
ยุโรปและเวียดนาม ซึ่งยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจา หากการเจรจาดังกล่าวประสบความสําเร็จ ประเทศ
คู่แข่งในภูมิภาคจะมีแต้มต่อเหนือประเทศไทยในตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี ยังมี
ความตกลงที่เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว เช่น ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Economic Partnership 
Agreement: EPA) ระหว่างญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย (มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2551) และระหว่างญี่ปุ่นและ
เวียดนาม (มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2552) เป็นต้น ซึ่งทําให้แต้มต่อที่ประเทศไทยเคยได้รับเหนือคู่แข่งหมดไป 

                                                            
98  ล่าสุด TPP มีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ชิลี นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เปรู เวียดนาม มาเลเซีย 

เม็กซิโก แคนาดา และญี่ปุ่น โดยเกาหลีใต้ และไต้หวันแสดงความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย 
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 ในบทน้ี คณะผู้วิจัยจะกล่าวถึงปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาพ้ืนที่เป้าหมาย  และประเทศเป้าหมายใน
การสํารวจ  
 
5.1 ปัจจัยที่ใช้พิจารณาพื้นที่เป้าหมาย 

 

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาพ้ืนที่เป้าหมายสําหรับการย้ายหรือขยายฐานการผลิตประกอบด้วย ต้นทุน
แรงงานและกําลังแรงงาน ต้นทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญ การคมนาคมขนส่งและการเช่ือมโยงกับ
ห่วงโซ่อุปทานในไทย กฎระเบียบและสิทธิพิเศษด้านการลงทุนและส่งออก วัตถุดิบ สภาพแวดล้อมทาง
การเมืองและธุรกิจ และความได้เปรียบในการส่งออก 
 

5.1.1 ต้นทุนแรงงานและกําลังแรงงาน 

 

ต้นทุนแรงงานและกําลังแรงงานเป็นปัจจัยหลักที่ควรใช้ในการพิจารณาเลือกที่ ต้ังการผลิต 
เน่ืองจากภาคการผลิตทั้งสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับในไทย
กําลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้น
ในประเทศ  

 
จากข้อมูลเก่ียวกับกําลังแรงงานและค่าจ้างแรงงานในประเทศอาเซียน พบว่า 

 ในปี 2555 ค่าจ้างแรงงานทั่วไปในประเทศอาเซียนที่ตํ่ากว่าไทยมี 7 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย 
(กัวลาลัมเปอร์) ฟิลิปปินส์ (มะนิลา) อินโดนีเซีย (จาการ์ตา) เวียดนาม (โฮจิมินห์) ลาว 
(เวียงจันทน์) กัมพูชา (พนมเปญ) และเมียนมาร์ (ย่างกุ้ง) ส่วนค่าจ้างแรงงานที่เป็นวิศวกรใน
ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ตํ่ากว่าไทย ยกเว้น สิงคโปร์และมาเลเซีย (ภาพท่ี 5.1 และภาพที่ 
5.2) 

 ประเทศในอาเซียนที่มีกําลังแรงงานมากกว่าไทยและมีความพร้อมด้านกําลังแรงงานมากที่สุด 
ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ (ภาพที่ 5.3) 
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ภาพท่ี 5.1 คา่จ้างรายเดือนของแรงงานท่ัวไปในโรงงาน ปี 2551 – 2555 

 
ท่ีมา:  ผลสํารวจจากบริษัทญี่ปุ่นท่ีลงทุนในประเทศต่างๆ โดย JETRO. The 19th – 23nd Survey of Investment 

Related Costs in Asia and Oceania (2009-2013). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

2551 2552 2553 2554 2555

สิงคโปร์ 1,027.3 969.9 1,252.0 1,285.0 1,230.0

กรุงเทพฯ 241.1 230.6 263.0 286.0 345.0

กัวลาลัมเปอร์ 290.5 256.6 298.0 344.0 344.0

มะนิลา 194.8 295.8 236.0 325.0 301.0

จาการ์ตา 131.3 147.7 186.0 209.0 239.0

โฮจิมินห์ 95.8 99.7 114.0 130.0 148.0

ย่างกุ้ง 16.3 22.8 41.0 68.0 53.0

พนมเปญ 82.0 74.0

เวียงจันทน์ 118.0 132.0
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2551 2552 2553 2554 2555

สิงคโปร์ 1,891.8 1,997.3 2,239.0 2,378.0 2,325.0

กัวลาลัมเปอร์ 759.4 744.7 878.0 973.0 944.0

กรุงเทพฯ 576.7 540.2 588.0 641.0 698.0

มะนิลา 314.8 392.4 388.0 403.0 452.0

จาการ์ตา 257.4 294.4 357.0 414.0 433.0

โฮจิมินห์ 270.4 293.3 265.0 286.0 297.0

ย่างกุ้ง 72.4 57.7 95.0 176.0 138.0

พนมเปญ 204.0 298.0

เวียงจันทน์ 218.0 336.0
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ภาพท่ี 5.2 คา่จ้างรายเดือนของวิศวกรระดับกลาง
99

 ปี 2551 – 2555  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา:  ผลสํารวจจากบริษัทญี่ปุ่นท่ีลงทุนในประเทศต่างๆ โดย JETRO. The 19th – 23nd Survey of Investment 

Related Costs in Asia and Oceania (2009-2013). 

 

 
 
 
 
 

  

                                                            
99  วิศวกรระดับกลาง คือ วิศวกรที่จบการศึกษาในระดับวิชาชีพ หรือมหาวิทยาลัย หรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทํางานอย่างตํ่า 5 ปี 

ไม่มีข้อมูล 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

ไม่มีข้อมูล 
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ภาพท่ี 5.3 กําลังแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียนปี 2550 – 2554 

 
ท่ีมา: ฐานข้อมูลธนาคารโลก 

 

5.1.2 ต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทีส่ําคญั 

 

ต้นทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงในการตัดสินใจย้ายหรือขยาย
ฐานการผลิต100 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปรียบเทียบกับต้นทุนดังกล่าวในประเทศไทย จากข้อมูลทุติยภูมิที่

                                                            
100  การมีอยู่ของข้อมูลด้านคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจํากัดมาก ทําให้ไม่สามารถเปรียบเทียบคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ

อาเซียนได้ 

2550 2551 2552 2553 2554

อินโดนีเซีย 108.9 110.3 112.3 113.8 115.9

เวียดนาม 48.4 49.4 50.3 51.2 52.1

ฟิลิปปินส์ 35.8 36.9 38.0 38.9 39.8

ไทย 38.1 38.3 37.7 38.4 38.7

เมียนมาร์ 28.9 29.3 29.7 30.1 30.5

มาเลเซีย 11.6 11.9 12.1 12.4 12.7

กัมพูชา 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3

ลาว 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2

สิงคโปร์ 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

บรูไน 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
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เก่ียวข้องของกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ต้นทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านค่าไฟฟ้าและค่านํ้าในกลุ่มประเทศ
อาเซียนค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่ค่าเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างประเทศ
อาเซียนเดิมกับกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ หรือ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศไทย พบว่า มีหลายเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีต้นทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานตํ่ากว่าหรือใกล้เคียงกับไทย ทั้งมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ CLMV (ภาพที่ 
5.4) 
 

ภาพท่ี 5.4 ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานทีส่ําคัญในประเทศกลุ่มอาเซียน 

 
ท่ีมา: ผลสํารวจจากบริษัทญี่ปุ่นท่ีลงทุนในประเทศต่างๆ โดย JETRO. The 23rdSurvey of Investment Related Costs 
in Asia and Oceania (2013). 

 

5.1.3 การคมนาคมขนส่งและการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานในไทย 

 
หากพิจารณาการคมนาคมขนส่งในเชิงคุณภาพ มาเลเซียและสิงคโปร์นับเป็นประเทศที่มีระบบ

คมนาคมขนส่งดีที่สุดและมีระบบโครงข่ายถนนที่สมบูรณ์และก้าวหน้าที่สุดในอาเซียน ส่วนอินโดนีเซียและ
ฟิลิปปินส์ โครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งท่าเรือ ท่าอากาศยาน ถนน และทางรถไฟ ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร 
โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคที่ห่างไกล เน่ืองจากมีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะจํานวนมาก สําหรับการคมนาคม
ทางเรือซึ่งเป็นระบบขนส่งที่สําคัญที่สุด แม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีจํานวนท่าเรือมาก แต่ส่วนใหญ่สร้างมา
นานแล้วจึงมีขนาดเล็ก และต้องใช้เวลาเดินทางนาน ด้านการคมนาคมทางบกก็ไม่สะดวกนัก เน่ืองจากถนน
ส่วนใหญ่ไม่ได้ลาดยางและยังกระจุกตัวอยู่บริเวณเมืองใหญ่เท่าน้ัน 

 
ในด้านการเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานในไทย กลุ่มประเทศ CLMV มีข้อได้เปรียบที่สําคัญ คือ ที่ต้ัง

ที่อยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย ทําให้สามารถเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานในไทยได้ โดยกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
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ลุ่มนํ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ได้ดําเนินแผนงานพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ (economic corridors) ซึ่งมี 3 เส้นทาง (ภาพที่ 5.5) ได้แก่ 

(1) แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ประกอบด้วย 
3 เส้นทางหลัก ได้แก่ 

 แนวเส้นทางเศรษฐกิจย่อยด้านตะวันตก (Western Subcorridor) หรือ R3 เป็น
เส้นทางจากคุนหมิง (จีน) ผ่านลาวหรือพม่า และเชียงราย กรุงเทพ (ไทย) ซึ่งแยกเป็น 
- เส้นทาง R3A: คุนหมิง – บ่อหาน (จีน) – บ่อเต็น – ห้วยทราย (สปป. ลาว) – 
เชียงของ – กรุงเทพฯ (ไทย) และ  
- เส้นทาง R3B: คุนหมิง – ต้าลั้ว (จีน) – ท่าขี้เหล็ก (เมียนมาร์) – แม่สาย – 
กรุงเทพฯ (ไทย) 

 แนวเส้นทางเศรษฐกิจย่อยด้านตะวันออก (Eastern Subcorridor) เป็นเส้นทางจาก
หนานหนิง (จีน) ไปยังฮานอย (เวียดนาม) ผ่านเส้นทางโหย่วอ้ีหรือฝ่างเฉิงก่าง – ตงซิง 
(จีน) – มงไค (เวียดนาม) 

 แนวเส้นทางเศรษฐกิจย่อยตอนกลาง (Central Subcorridor) หรือเส้นทาง R5 เป็น
เส้นทางจากคุนหมิง – หมี่เหลอ – หยินซ่อ – ไคหยวน – เม่งซือ – เฮียโคว่ (จีน) – 
ฮานอย – ไฮฟอง (เวียดนาม) 

(2) แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 
หรือเส้นทาง R9 เช่ือมโยงทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรอินเดีย ระยะทาง 1,320 กิโลเมตร 
เริ่มต้นจากท่าเรือดานัง–ลาวบาว (เวียดนาม)–แดนสะหวัน–สะหวันนะเขต(สปป. ลาว)–
มุกดาหาร–แม่สอด (ไทย)–เมียวดี–เมาะละแหม่ง (เมียนมาร์) ทั้งน้ี EWEC ตัดกับ NSEC ที่
จังหวัดตากและพิษณุโลกของไทย 

(3) แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เช่ือมโยงไทย 
กัมพูชา และเวียดนาม ประกอบด้วย 3 เส้นทางย่อย (Subcorridor) และ 1 เส้นทางเช่ือม
แนวระเบียง (Intercorridor) ได้แก่ 

 Nothern Subcorridor เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวไปยังเมืองชายฝ่ังของเวียดนาม 
ระยะทาง 1,150 กิโลเมตร เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ – อรัญประเทศ (ไทย) – ปอยเปต – 
เสียมเรียบ – สตึงเตร็ง – รัตนคีรี – Ou Ya dav (กัมพูชา) – PleiKu – Quy Nhon 
(เวียดนาม) 

 Cantral Subcorridor เช่ือมโยงเมืองสําคัญทางการค้าซึ่งมีประชากรหนาแน่นของทั้ง 
3 ประเทศ ระยะทาง 1,005 กิโลเมตร เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ – ตราด (ไทย) – ปอย
เปต – พนมเปญ – บาเวต (กัมพูชา) – โฮจิมินห์ – วุงเตา (เวียดนาม) 
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 Southern Coastal Subcorridor เช่ือมโยงพ้ืนที่ Eastern Seaboard ของไทยกับ
ชายฝ่ังกัมพูชา และเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทาง R10 ซึ่งเป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล
ไทย กัมพูชา และเวียดนาม เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ – ตราด (ไทย) – เกาะกง – กําปอต 
(กัมพูชา) – ฮาเตียน –นามคาน (เวียดนาม) 

 Intercorridor Link เช่ือม 3 Subcorridor เข้ากับแนวพ้ืนที่ EWEC เริ่มจากสีหนุวิลล์ 
– พนมเปญ – กราตี – สตึงเตร็ง (กัมพูชา) – ปากเซ – สะหวันนะเขต (สปป. ลาว) 

 
ภาพท่ี 5.5 เสน้ทางเศรษฐกิจที่สําคัญภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (GMS) 

 
ท่ีมา: The Potential of the “Thailand-Plus-One” Business Model, Pacific Business and Industries Vol. XIII, 

2013. 

 
ในปัจจุบัน แผนงานการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งดังกล่าวมีความชัดเจนและความก้าวหน้า

เป็นรูปธรรมพอสมควร ตัวอย่างเส้นทางคมนาคมขนส่งสําคัญที่เป็นแผนงานในกรอบ GMS และบางส่วน
เริ่มดําเนินการไปแล้ว เช่น เส้นทาง R3A เส้นทาง R3B เส้นทาง R9 และเส้นทาง R1101 นอกจากเส้นทาง
ถนนแล้ว การพัฒนาเส้นทางคมนาคมตามแนวระเบียงเศรษฐกิจยังครอบคลุมการคมนาคมทางอื่นด้วย 
ได้แก่ ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ ยกตัวอย่างเช่น กรณี SEC มีการพัฒนาทั้งเส้นทางรถไฟ (สายปอย

                                                            
101  เส้นทาง R1 เร่ิมจากกรุงเทพฯ (ไทย) – พนมเปญ (กัมพูชา) – โฮจิมินห์ – วังเตา (เวียดนาม) 



190 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ:์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง
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เปต – พนมเปญ, สายพนมเปญ – โฮจิมินห์ และสายพนมเปญ – สีหนุวิลล์) และการพัฒนาการขนส่งทาง
นํ้า (ท่าเรือพนมเปญ ท่าเรือสีหนุวิลล์ และท่าเรือ Thai Vai – Vung Tau) 

 
นอกจากน้ี ยังมีความเป็นไปได้ว่าแผนงานการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งปี 2558 – 2563 จะ

ครอบคลุมถนนหลายเส้นทางมากข้ึน (ภาพท่ี 5.6) เพ่ือให้ผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีต้ังอยู่ในบริเวณอ่ืนของ
ประเทศในกลุ่ม นอกเหนือจากบริเวณชายแดนเพียงอย่างเดียว ทั้งน้ี หากแผนงานต่างๆ ให้ผลที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้นในอนาคต จะทําให้การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมระหว่างประเทศในแถบนี้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น  
 

ภาพท่ี 5.6 ความคืบหน้าและแผนงานการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในกรอบ GMS 

 
ท่ีมา: The Potential of the “Thailand-Plus-One” Business Model, Pacific Business and 

Industries Vol. XIII, 2013. 

 

5.1.4 กฎระเบียบและสิทธพิิเศษด้านการลงทุนและส่งออก 

 

ด้านกฎระเบียบและสิทธิพิเศษด้านการลงทุน ในเบ้ืองต้น ข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับอัตราภาษีเงินได้
แสดงให้เห็นว่า กลุ่มประเทศอาเซียนจัดเก็บและให้สิทธิพิเศษด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่แตกต่างกัน 
มากนัก (ตารางที่ 5.1) โดยสิงคโปร์เป็นประเทศท่ียกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลานานที่สุด และ
เก็บอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราตํ่าที่สุดในภูมิภาคที่ร้อยละ 17 ขณะที่ลาวเก็บอัตราภาษีดังกล่าวสูง
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ที่สุด (ร้อยละ 35) รองลงมา ได้แก่ ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 30) ส่วนประเทศที่กําหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสูงสุดในภูมิภาค ได้แก่ ไทยและเวียดนาม (อัตราร้อยละ 35) 

 

ตารางที่ 5.1 การจัดเก็บและให้สทิธพิิเศษด้านภาษีเงินได้ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ที่มา: รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่

ใช้แรงงานเขม้ข้นไปยังประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณี

และเคร่ืองประดับ), 2556. 

 
สําหรับโครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพ่ือนบ้าน ระยะที่ 2 ประเทศที่คาดว่าจะเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในเบื้องต้น ได้แก่ กัมพูชา ลาว และ
อินโดนีเซีย ซึ่งมีกฎระเบียบเก่ียวกับรูปแบบการลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนดังแสดงในตาราง 
ที่ 5.2 
  

ประเทศ 
อัตราภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล (ร้อยละ) 

อัตราภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดา (ร้อยละ) 
สิทธิพิเศษภาษีเงินได้นิติบุคคล 

บรูไน 25 0 ยกเว้นไม่เกิน 11 ปี 
กัมพูชา 20 20 ยกเว้น 3-6 ปี 
อินโดนีเซีย 25 25 ยกเว้น 5-10 ปีและลดหย่อน 50% 2 ปี 
ลาว 35 25 ยกเว้นภาษีกําไร 1-10 ปี 
มาเลเซีย 25 26 ยกเว้น 5-10 ปี 
เมียนมาร์ 25 20 ยกเว้น 5 ปีแรก 
ฟิลิปปินส์ 30 32 ยกเว้นไม่เกิน 8 ปี 
สิงคโปร์ 17 20 ยกเว้นไม่เกิน 15 ปี 
ไทย 20 35 ยกเว้นไม่เกิน 8 ปี และลดหย่อน 50% ไม่เกิน 5 ปี 
เวียดนาม 25 35 ยกเว้น 2-4 ปี และลดหย่อน 50% ไม่เกิน 9ปี 
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ตารางที่ 5.2 กฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนของกัมพูชา ลาว และอินโดนีเซีย 
ประเทศ รูปแบบการลงทุน สิทธปิระโยชน์ทางการลงทุน 

กัมพูชา • ต่างชาติถือหุ้นท้ังหมด 
- ต้องมีเงินทุนจดทะเบียนข้ันต่ํา 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
- หลังจากย่ืนจดทะเบียนจัดตั้ง ต้องย่ืนรายงานทุกเดือนแม้
จะไม่ประกอบการ 
- ต้องจดทะเบียนการจ้างแรงงานกับกระทรวงแรงงาน 
ภายใน 30 วัน และต้องรายงานทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

• ร่วมทุน 
- คนกัมพูชาต้องถือหุ้นร้อยละ 51 ข้ึนไป 
- สามารถนําท่ีดินเคร่ืองจักรกล และสินทรัพย์อื่นๆ มา
ประเมินเป็นทุนของโครงการได้ 

• ยกเว้นภาษีเงินได้จากกําไร หรือลดหย่อนภาษีทรัพย์สิน
ในระยะเวลา ตามลักษณะโครงการลงทุนแต่ละประเภท 

• ยกเว้นภาษีนําเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบสําหรับ
โครงการผลิตเพ่ือส่งออก 

• ยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมจากอัตราปกติร้อยละ 10 
• สญัญาเช่าท่ีดินไม่จํากัดระยะเวลาสูงสุด 

ลาว • ต่างชาติถือหุ้นท้ังหมด 
- ทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของทุนท้ังหมด ตลอด
ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ ทรัพย์สินของกิจการไม่ต่ํากว่าทุน
จดทะเบียน 
- ระยะเวลาอนุญาตลงทุนตามลักษณะ ขนาด และเง่ือนไข
ของกิจการ แต่ไม่ให้เกิน 50 ปีและต่ออายุได้สูงสุดไม่เกิน 
75 ปี 
- เครื่องนุ่งห่ม: ทุนจดทะเบียนข้ันต่ํา 300,000 ดอลลาร์
สหรัฐและส่งออกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการ
ผลิต 

• สัญญาร่วมธุรกิจ โดยไม่ต้องจดทะเบียนบริษัทข้ึนใหม่ 
• ร่วมลงทุนโดยต่างชาติต้องลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ

ทุนจดทะเบียน โดยการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศจะใช้
อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่ง สปป. ลาว 

• ยกเว้นภาษีกําไร หากนํากําไรไปขยายกิจการท่ีได้รับ
อนุญาต 

• ยกเว้นภาษีนําเข้าวัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องจักร ใน
กรณีท่ีไม่มีอยู่ในประเทศ/มีไม่เพียงพอ 

• ยกเว้นภาษีขาออกสําหรับสินค้าเพ่ือการส่งออก 
• นักลงทุนไทยได้รับยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน 
• ในเขตเศรษฐกิจสะหวันเซโน นักลงทุนไทยเช่าท่ีดินได้ไม่

จํากัดระยะเวลา และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี 
 

อินโดนีเซีย • นักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของท้ังหมด  
• การร่วมทุน (joint venture) ระหว่างนักลงทุนต่างชาติและ

นักลงทุนอินโดนีเซีย  
• บริษัทตัวแทน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทําธุรกรรมซ้ือขายทาง

ธุรกิจหรือดําเนินการขายโดยตรง และการทําสัญญาทาง
ธุรกิจใดๆ โดยกิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได้ ได้แก่ การทํา
การตลาด การทําวิจัยตลาด และการเป็นตัวแทนซ้ือขาย  

• โครงการลงทุนท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ประสานงานด้านการลงทุนของอินโดนีเซีย (Indonesia 
Investment Coordinating Board: BKPM) จะได้รับ
การลดหย่อนอากรขาเข้า 

• โครงการท่ีผลิตเพ่ือส่งออกจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น 
การคืนอากรสําหรับการนําเข้าสินค้าและวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตเป็นสินค้าสําเร็จรูปส่งออก เป็นต้น 

• โครงการท่ีตั้งอยู่ในเขตสินค้าทัณฑ์บน (bonded zone) 
จะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า 
ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับ
สินค้าฟุ่มเฟือย การนําเข้าสินค้าทุนและเครื่องมือ 
รวมท้ังวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสินค้า เป็นต้น 

ที่มา: รวบรวมจากรายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของ

อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเครื่องนุง่ห่ม รองเทา้และ

เครื่องหนัง อัญมณีและเครือ่งประดับ), 2556. 
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นอกจากการให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนแล้ว นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่สําคัญอีกประการ
หน่ึง คือ การกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปิดรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยเขตพ้ืนที่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะบังคับใช้กฎระเบียบด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ของประเทศ เช่น สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ การคุ้มครองการลงทุน และสิทธิในการถือครอง
ที่ดินและเช่าที่ดินระยะยาวจากรัฐบาล ในเบ้ืองต้น กัมพูชา ลาว และอินโดนีเซีย มีเขตพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่สําคัญดังแสดงในตารางที่ 5.3 

 
ตารางที่ 5.3 พื้นที่ที่มีเขตพฒันาอุตสาหกรรมของกัมพชูา ลาว และอินโดนีเซีย 

ประเทศ กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย 

พ้ืนท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น พนมเปญ 
ปอยเปต สีหนุวิลล์  
เกาะกง และตะแก้ว 

ตัวอย่างเช่น สะหวันนะ
เขต บ่อแก้ว หลวงน้ําทา 
คําม่วน และท่าแขก  
เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น บาตัม 
จาการ์ตา ชวากลาง ชวา
ตะวันตก-เบกาสี เป็นต้น 

ท่ีมา: รวบรวมจากเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และเอกสารของกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 

นอกจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนแล้ว ผลจากการท่ีประเทศกัมพูชา ลาว เป็นกลุ่มประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด และอินโดนีเซียเป็นประเทศกําลังพัฒนา จึงทําให้ประเทศเหล่าน้ีได้รับสิทธิพิเศษทาง
การค้าจากตลาดที่สําคัญ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (ตารางที่ 5.4) 
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ตารางที่ 5.4 สิทธพิิเศษทางการคา้จากตลาดสําคัญของกัมพูชา ลาว และอินโดนเีซีย 

ตลาดหลัก กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย 

สหรัฐอเมริกา GSP ภาษีเป็น 0 และไม่
กําหนดเพดานส่งออก 

ไม่ได้รับสิทธิพิเศษ GSP ได้รับสิทธิ GSP ในกลุ่มสินค้าดังต่อไปน้ี 

 สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม: ภาษีส่วนใหญ่ไม่เป็น 0 
และมีเพดานส่งออก 

 รองเท้าและเคร่ืองหนัง: ภาษีส่วนใหญ่ไม่เป็น 0 
และมีเพดานส่งออก 

 อัญมณีและเคร่ืองประดับ: ภาษีส่วนใหญ่เป็น 0 
และมีเพดานส่งออก 

สหภาพยุโรป ได้รับสิทธิ EBA คือ ภาษี
เป็น 0 และไม่กําหนด
เ พ ด า น ก า ร ส่ ง อ อ ก
สําหรับสินค้าทุกประเภท 
ยกเ ว้นสินค้ าประเภท
อาวุธ 

ได้รับสิทธิ EBA คือ ภาษี
เป็น 0 และไม่กําหนด
เพดานการส่งออกสําหรับ
สินค้าทุกประเภท ยกเว้น
สินค้าประเภทอาวุธ 

ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีในกลุ่มสินค้าดังต่อไปน้ี 

 สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม: ภาษีส่วนใหญ่ไม่เป็น 0 
และมีเพดานส่งออก 

 รองเท้าและเคร่ืองหนัง: ภาษีส่วนใหญ่ไม่เป็น 0 
และมีเพดานส่งออก 

 อัญมณีและเครื่องประดับ: ภาษีเป็น 0 และมี
เพดานส่งออก 

หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางครอบคลุมเฉพาะสินค้าท่ีอยู่ภายใต้ระบบ GSP และ EBA 

 

5.1.5 วัตถุดิบ 

 
วัตถุดิบสําหรับใช้ในการผลิตของทั้ง 3 อุตสาหกรรมที่ศึกษามีความแตกต่างกัน กล่าวคือ สําหรับ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม วัตถุดิบต้ังต้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ วัตถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่ง
ประกอบด้วย วัตถุดิบจากพืช เช่น ฝ้าย ป่าน ปอ และลินิน เป็นต้น และอีกประเภทหน่ึง คือ วัตถุดิบ
สังเคราะห์ซึ่งผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี นอกจากน้ี ยังมีวัตถุดิบจากสัตว์ เช่น ขนสัตว์ ไหม และวัตถุดิบ
จากแร่ธาตุ เช่น แร่ใยธาตุ เป็นต้น  

 

ส่วนอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง วัตถุดิบหลักที่ใช้ คือ หนังแท้จากสัตว์ หนังเทียม และ
เคมีภัณฑ์ โดยหนังดิบที่ได้จากสัตว์จะต้องผ่านกระบวนการฟอกย้อมสารเคมี จึงเป็นวัตถุดิบหน่ึงที่สําคัญใน
อุตสาหกรรม นอกจากน้ี หนังเทียมยังเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการผลิต โดยผลิตจากสารสังเคราะห์ขึ้นรูป
เลียนแบบหนังแท้ ส่วนใหญ่ผลิตจาก polyurethane (PU) และ polyvinyl chloride (PVC) ทั้งน้ี วัตถุดิบ
อ่ืนๆ ที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ยาง พลาสติก ซิป และผ้า เป็นต้น  
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ขณะท่ีในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ วัตถุดิบแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ วัตถุดิบที่
เป็นส่วนของอัญมณี เช่น เพชร พลอย และไข่มุก เป็นต้น และวัตถุดิบของการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
หรือโลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน และแพลตตินัม เป็นหลัก  

 
จากการศึกษาข้อมูลวัตถุดิบที่สําคัญของประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค พบว่า นอกจากเวียดนาม

และเมียนมาร์ ซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายสําหรับโครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ระยะที่ 2 ประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
วัตถุดิบที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมที่ศึกษา ได้แก่ กัมพูชา (อัญมณีและไหม) อินโดนีเซีย (โลหะมีค่า) ลาว 
(โลหะมีค่า อัญมณี หนัง และฝ้าย) มาเลเซีย (ทองแดง) และฟิลิปปินส์ (โลหะมีค่า) ขณะที่ สิงคโปร์และ
บรูไนเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กและมีวัตถุดิบในการผลิตน้อย ดังน้ัน จึงไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย
ในการย้ายฐานการผลิต (ตารางที่ 5.5) อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบอาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการพิจารณาคัดเลือก
ประเทศเป้าหมาย เน่ืองจากวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ศึกษามีนํ้าหนักเบา สะดวกต่อการขนส่ง 
 

ตารางที ่5.5 ทรัพยากรที่สาํคัญของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค 

ประเทศ ทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศ 

บรูไน น้ํามัน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และไม้ซุง 

กัมพูชา 
น้ํามันและก๊าซธรรมชาติ ไม้ซุง อัญมณี แร่เหล็ก แมงกานีส ฟอสเฟต ข้าวเจ้า ยางพารา พริกไทย ไหม ปลา
น้ําจืด และป่าไม้ 

อินโดนีเซีย 
ปิโตรเลียม ดีบุก ก๊าซธรรมชาติ นิกเกิล ไม้ซุง ทองแดง แร่โบไซต์ ถ่านหิน ทอง เงิน ไม้เนื้อแข็ง ข้าว
มันสําปะหลัง ยาสูบ ข้าวโพด ยาง น้ํามันปาล์ม กาแฟ เคร่ืองเทศ และการประมง 

ลาว 
ไม้ซุง พลังน้ํา ยิปซัม ดีบุก ทอง อัญมณี สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน หนัง ฝ้าย ข้าวโพด อ้อย ใบยาสูบ ชา 
และกาแฟ 

มาเลเซีย ดีบุก ปิโตรเลียม ไม้ซุง ทองแดง แร่เหล็ก ก๊าซธรรมชาติ แร่โบไซต์ ยางพารา น้ํามันปาล์ม และพริกไทย  

เมียนมาร์ 
ก๊าซธรรมชาติ ไม้ซุง และแร่ธาตุ เช่น ปิโตรเลียม สังกะสี ดีบุก ป่าไม้สัก อัญมณีต่างๆ ข้าวเจ้า ปอกระเจา
อ้อย และพืชเมืองร้อน 

ฟิลิปปินส์ 
ไม้ซุง ปิโตรเลียม นิกเกิล โคบอลต์ แร่เหล็ก ทอง เงิน ทองแดง เกลือ มะพร้าว อ้อย ป่าน กล้วยพันธ์ุ
พ้ืนเมือง อบากา ข้าวเจ้า ข้าวโพด และสับปะรด 

สิงคโปร์ มีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดเล็ก จึงไม่มีทรัพยากรธรรมชาติสําคัญทางด้านเศรษฐกิจ 

เวียดนาม 
ฟอสเฟต ถ่านหิน แมงกานีส แร่โบไซต์ โครเมต น้ํามันและก๊าซธรรมชาติ ไม้ซุง ข้าวเจ้า ยางพารา ชา กาแฟ 
ยาสูบ พริกไทย และการประมง 

ที่มา: รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่

ใช้แรงงานเขม้ข้นไปยังประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณี

และเคร่ืองประดับ), 2556. 
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5.1.6 สภาพแวดล้อมทางการเมืองและธุรกิจ 

 
สภาพแวดล้อมทางการเมืองของแต่ละประเทศในอาเซียนมีความแตกต่างกัน เน่ืองจากความ

แตกต่างของระดับความพัฒนา ในภาพรวม ประเทศสิงคโปร์นับได้ว่ามีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเมืองค่อนข้างมาก ในขณะที่กลุ่มประเทศ CLMV เพ่ิงจะปรับเปลี่ยนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและ
การค้าต่างประเทศ ทําให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองเร่ิมมีเสถียรภาพมากขึ้นในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา 

 
ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมทางการเมืองของ สปป. ลาว และเวียดนามนับว่ามีเสถียรภาพ 

เน่ืองจากมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวปกครองประเทศ โดยประเทศลาวซึ่งปกครองด้วยระบอบสังคม
นิยม มีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคที่ปกครองประเทศและมีอํานาจสูงสุด ในขณะที่เมียนมาร์มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรวดเร็ว เป็นผลจากการเลือกต้ังในปี 2553 ซึ่งเป็นการเลือกต้ังครั้งแรกใน
รอบ 20 ปี  

 
ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จากการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องในเบ้ืองต้น พบว่า เศรษฐกิจของกลุ่ม

ประเทศอาเซียนในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง เช่นเดียวกับรายได้ต่อหัวที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มี
ปัจจัยสนับสนุนจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก การใช้จ่ายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การขยายตัวของ
การบริโภคภายในประเทศ และการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการลงทุน  

 
หากพิจารณาเคร่ืองช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญของกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2555 (ตารางที่ 5.6) 

พบว่า อินโดนีเซียมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงสุดในภูมิภาค (878.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
รองลงมา ได้แก่ ไทย (365.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมาเลเซีย (303.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
ตามลําดับ โดย สปป. ลาว มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูงสุดในภูมิภาค (ร้อยละ 8.2) รองลงมา ได้แก่ 
กัมพูชา (ร้อยละ 7.3) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 6.6) และไทย (ร้อยละ 6.4) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5.6 เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจที่สําคญัของกลุ่มประเทศอาเซียน ป ี2555 

 บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย 
สปป. 

ลาว 
มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร ์ ไทย เวียดนาม 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ) 

17.0 14.1 878.0 9.3 303.5 53.1* 250.3 274.7 365.6 141.7 

อัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ  
(ร้อยละ) 

2.2 7.3 6.2 8.2 5.6 3.3* 6.6 1.3 6.4 5.0 

รายได้ประชาชาติต่อหัว 
(ดอลลาร์สหรัฐ) 

41,127 946 3,557 1,399 10,381 834.6* 2,588 51,709 5,474 1,596 

อัตราเงินเฟ้อ  
(ร้อยละ) 

0.5 2.9 4.3 4.3 1.7 6.1* 3.2 4.5 3.0 9.1 

ประชากร (ล้านคน) 0.4 14.8 246.9 6.6 29.2 52.8 96.7 5.3 66.8 88.8 
อัตราการว่างงาน (ร้อย
ละของกําลังแรงงาน) 

2.7* n.a. 6.2* n.a. 3.0* 4.0* 7.0* 2.0* 0.5* 4.5* 

ท่ีมา: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไป
ยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ), 2556. 

หมายเหตุ: * เป็นตัวเลขคาดการณ์จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

 

5.1.7 ความได้เปรียบในการส่งออก 

 
ในด้านข้อมูลการค้า เครื่องมือที่นิยมใช้ในการเปรียบเทียบทางการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ดัชนี

ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (revealed comparative advantage: RCA) ซึ่งวัดจากการ
เปรียบเทียบสัดส่วนของสินค้าส่งออกของประเทศหน่ึงกับสัดส่วนของสินค้าน้ันในตลาด ดังแสดงในสมการ
ดังต่อไปนี้ 

⁄
⁄

⁄
⁄

 

 
โดย  คือ มูลค่าการส่งออกของสาขาอุตสาหกรรม j จากประเทศ i และค่าดัชนี RCA อยู่ระหว่าง 0 ถึง 
⁄  ทั้งน้ี ค่า RCA ที่มากกว่า 1 จึงแสดงถึงความได้เปรียบในสินค้าน้ันของประเทศน้ันในตลาดโลก102 

                                                            
102  อย่างไรก็ตาม การประมาณค่า RCA มีข้อจํากัดบางประการ เนื่องจากค่า RCA มีความสัมพันธ์กับขนาดของประเทศเม่ือเทียบกับตลาดโลก 

จึงต้องมีความระมัดระวังในการแปลความหมายของค่า RCA ในกรณีที่ประเทศท่ีศึกษามีขนาดแตกต่างกันมาก ยกตัวอย่างเช่น หาก
ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดโลกในอุตสาหกรรม j เท่ากับสหภาพยุโรป แต่ไทยมีขนาด ( ⁄ ) ที่น้อยกว่าสหภาพยุโรปมาก ค่า RCA 
ของไทยจึงสูงกว่าสหภาพยุโรปมาก และดูเหมือนว่าไทยมีความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรม j สูงกว่ายุโรปมาก ทําให้ประเทศที่มีขนาดเล็ก
กว่ามีแนวโน้มที่จะมีค่า RCA ที่ประมาณการเกินความเป็นจริง (ที่มา: โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้าเสรีภายใต้กรอบ
อาเซียน+3 และอาเซียน+6 และแนวทางการเจรจาท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย, สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2554) 
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จากการคํานวณค่า RCA ของทั้ง 10 ประเทศอาเซียนใน 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
รองเท้าและเคร่ืองหนัง และอัญมณีและเคร่ืองประดับ พบว่า เวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย มีค่า RCA 
มากกว่า 1 ใน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้าและเครื่องหนัง ในขณะที่เมียนมาร์มี
ค่า RCA มากกว่า 1 ใน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง และอัญมณีและ
เครื่องประดับ ส่วน สปป. ลาว ฟิลิปปินส์ และไทย มีค่า RCA มากกว่า 1 เพียงอุตสาหกรรมเดียว โดย 
สปป. ลาว และฟิลิปปินส์มีค่า RCA มากกว่า 1 ในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม และไทยมีค่า RCA มากกว่า 1 
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ อย่างไรก็ตาม RCA อาจประเมินความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ของประเทศเมียนมาร์ตํ่าเกินจริง เน่ืองจากในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล เมียนมาร์ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการ 
ควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจจากทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญ (ตารางที่ 5.7, 
5.8, 5.9 และ 5.10) 
 

ตารางที่ 5.7 RCA อุตสาหกรรมสิ่งทอของกลุ่มประเทศอาเซียน 

2550 2552 2554 2555 

กัมพูชา 14.56 12.84 13.48 7.78 

เวียดนาม 2.36 2.92 3.29 2.64 

อินโดนีเซีย 1.74 1.64 1.61 1.51 

ไทย 1.05 1.01 1.05 0.94 
ลาว 3.02 1.54 0.69 N/A 
ฟิลิปปินส์ 0.58 0.42 0.40 N/A 
มาเลเซีย 0.36 0.36 0.34 0.37 
เมียนมาร์ 0.36 0.17 0.17 N/A 
สิงคโปร์ 0.10 0.09 0.08 0.10 
บรูไน 0.72 0.12 0.02 0.01 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานข้อมูล UN Comtrade 
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ตารางที่ 5.8 RCA อุตสาหกรรมเครื่องนุง่ห่มของกลุ่มประเทศอาเซียน 

  2550 2552 2554 2555 

กัมพูชา 26.89 22.53 29.21 21.86 

เมียนมาร์ 5.13 3.86 6.07 N/A 

เวียดนาม 6.99 6.63 7.07 5.80 

ลาว 7.83 5.87 4.50 N/A 

อินโดนีเซีย 2.38 2.16 2.09 1.74 

ฟิลิปปินส์ 1.36 1.27 1.36 N/A 

ไทย 1.09 0.87 0.78 0.59 
มาเลเซีย 0.37 0.28 0.24 0.22 
สิงคโปร์ 0.04 0.03 0.03 0.16 
บรูไน 0.87 0.41 0.02 0.02 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานข้อมูล UN Comtrade 

 

ตารางที่ 5.9 RCA อุตสาหกรรมรองเทา้และเครื่องหนงัของกลุ่มประเทศอาเซียน 

  2550 2552 2554 2555 

เวียดนาม 12.55 11.57 10.64 7.25 

กัมพูชา 5.72 6.39 9.52 3.58 

อินโดนีเซีย 1.80 2.06 2.12 1.86 

เมียนมาร์ 1.33 1.19 1.18 N/A 

ไทย 1.12 0.89 0.72 0.65 
ลาว 0.81 0.72 0.52 N/A 
ฟิลิปปินส์ 0.16 0.21 0.21 N/A 
สิงคโปร์ 0.09 0.05 0.05 0.2 
มาเลเซีย 0.09 0.09 0.07 0.09 
บรูไน 0.01 0.00 0.00 0.00 

ที่มา: คํานวณจากฐานข้อมูล UN Comtrade 
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ตารางที่ 5.10 RCA อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของกลุ่มประเทศอาเซียน 

  2550 2552 2554 2555 

เมียนมาร์ 0.91 1.56 10.19 N/A 

ไทย 3.75 3.04 2.83 2.32 

มาเลเซีย 0.44 0.48 0.48 0.95 
สิงคโปร์ 0.36 0.63 0.57 0.92 
เวียดนาม 0.58 4.37 1.24 0.34 
ลาว 0.03 0.10 0.22 N/A 
กัมพูชา 0.04 0.06 0.52 0.16 
อินโดนีเซีย 0.50 0.59 0.40 0.08 
ฟิลิปปินส์ 0.11 0.11 0.08 N/A 
บรูไน 1.56 1.68 1.12 0.03 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานข้อมูล UN Comtrade 
 

5.2 ประเทศเป้าหมายในการสํารวจ 

 

จากการรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการย้ายหรือขยายฐานการผลิตของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมที่ศึกษา คณะผู้วิจัยพบว่า ผู้ประกอบการไทยบางส่วนได้ทําการย้ายหรือขยายฐานการผลิต 
ไปยังกัมพูชา สปป. ลาว และอินโดนีเซียแล้ว (ดูรายช่ือผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมที่ศึกษาที่ได้ย้าย
หรือขยายฐานการผลิตไปยังกัมพูชาและ สปป. ลาว ได้ในภาคผนวก 1) ดังน้ี   

 

 กัมพูชา 
ผู้ประกอบการท่ีย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังกัมพูชาส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเคร่ืองนุ่งห่ม และมีบางส่วนอยู่ในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง สําหรับอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม มีทั้งผู้ประกอบการที่ย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปแล้ว เช่น ที.เค. การ์เมนท์ 
(รับจ้างผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม) เอส.พี. บราเดอร์, ไฮเทคกรุ๊ป (ผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา), ไนซ์กรุ๊ป (ผู้ผลิตและ
ส่งออกเสื้อผ้ากีฬา) และลิเบอร์ต้ีกรุ๊ป เป็นต้น และผู้ประกอบการที่อยู่ในระหว่างดําเนินการลงทุน 
เช่น ฮงเส็งการทอ และคัฟเวอร์แนนท์ เป็นต้น 

 
สาเหตุหลักที่ผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้นย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังกัมพูชา ได้แก่ 

สิทธิพิเศษทางการค้าที่ได้จากตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป รวมทั้งต้นทุนค่าแรง
ที่ตํ่ากว่าไทย ส่วนสาเหตุอ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น เพ่ือลดต้นทุนค่าเช่าที่ดิน  
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พ้ืนที่สําคัญที่ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมในศรีโสภณ (ร่วมก่อต้ัง
โดยบริษัท ที.เค. การ์เมนท์ มีระยะทางห่างจากจังหวัดสระแก้วของไทยเพียง 50 กิโลเมตร) และ
ในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย และนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดเกาะกง 

 

 สปป. ลาว 
ผู้ประกอบการท่ีย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยัง สปป. ลาว อยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม เช่น ไฮเทคกรุ๊ป การ์เม้นท์ และทองไทกรุ๊ป โดยมีสาเหตุหลักของการย้ายหรือขยาย
ฐานการผลิต คือ ต้นทุนค่าแรงตํ่า นอกจากน้ี ลาวยังได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากประเทศ
แคนาดาและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดหลักของผู้ประกอบการบางส่วนอีกด้วย    

 
พ้ืนที่สําคัญที่ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุน ได้แก่ เขตนครหลวงเวียงจันทน์ เน่ืองจากความ

สะดวกในการเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม โดยผู้ประกอบการไทยนิยมส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือใน
ประเทศไทยไปยังตลาดหลัก เช่น สหภาพยุโรป     

 

 อินโดนีเซีย 
- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม: มีทั้งผู้ประกอบการที่ย้ายหรือขยายฐานการผลิตไป

แล้ว เช่น ลิเบอร์ต้ีกรุ๊ป และผู้ประกอบการที่อยู่ในระหว่างการศึกษาลู่ทาง เช่น ไนซ์กรุ๊ป สาเหตุ
ของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังอินโดนีเซียเน่ืองจากค่าจ้างแรงงานตํ่ากว่าไทย และตลาด
มีขนาดใหญ่ 
- อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ: ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ขยายฐานการ

ผลิตไปยังอินโดนีเซีย ได้แก่ แพรนด้า จิวเวลรี่ เน่ืองจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง มีโอกาสเติบโต
ได้มาก  

 
หากพิจารณาข้อมูลดังกล่าวควบคู่กับปัจจัยที่ใช้พิจารณาพ้ืนที่เป้าหมายในการย้ายหรือขยายฐาน

การผลิตจากกรอบแนวคิดในการศึกษาในบทท่ี 2103 พบว่า ประเทศที่เหมาะสมจะเป็นพ้ืนที่เป้าหมายใน
การสํารวจ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว และอินโดนีเซีย (ตารางที่ 5.11) โดยจําแนกเป็นรายอุตสาหกรรมได้ 
ดังน้ี 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม: ประเทศเป้าหมาย คือ กัมพูชา และ สปป. ลาว 

 อุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนัง: ประเทศเป้าหมาย คือ กัมพูชา และ สปป. ลาว 
                                                            
103  จากกรอบแนวคิดในการศึกษาในบทท่ี 2 ปัจจัยหลักที่ใช้พิจารณาพ้ืนที่เป้าหมายในการย้ายหรือขยายฐานการผลิต คือ แนวโน้มค่าจ้างและ

กําลังแรงงาน ต้นทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่งและการเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานในไทย รวมไปถึงปัจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ ได้แก่ 
กฎระเบียบและสิทธิพิเศษด้านการลงทุนและการส่งออก ความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบสภาพแวดล้อมทางการเมืองและธุรกิจ และ
ความสามารถในการแข่งขัน 
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 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ: ประเทศเป้าหมาย คือ กัมพูชา สปป. ลาว และ
อินโดนีเซีย 
 

ตารางที่ 5.11 ความเหมาะสมในการเป็นพื้นทีเ่ปา้หมาย 

ปัจจัย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย 
สปป. 

ลาว 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 

ค่าจ้างแรงงาน  √√ √ √√    
จํานวนกําลังแรงงาน   √√   √  
ต้นทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(ค่าเช่าท่ีดิน) 

 √√ √ √√  √  

การเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทาน
ในไทย 

 √  √    

สิทธิพิเศษทางการค้า  √√ √ √    
วัตถุดิบ  √ √ √ √ √  
สภาพแวดล้อมทางการเมือง
และธุรกิจ 

√ √√ √ √√ √ √ √ 

ความได้เปรียบในการส่งออก  √ √     
หมายเหตุ:   เคร่ืองหมาย √ แสดงถึงความเหมาะสมในการเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายเม่ือพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นใน

ภูมิภาค โดย √√ แสดงถึงความเหมาะสมมากกว่า √ ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้านค่าจ้างแรงงาน ท้ังกัมพูชา  
สปป. ลาว และอินโดนีเซีย มีค่าจ้างแรงงานต่ํากว่าไทยท้ังหมด แต่ค่าจ้างแรงงานในอินโดนีเซียตํ่ากว่าไทย 
ไม่มากนัก จึงแสดงโดยเคร่ืองหมาย √ ในขณะท่ีค่าจ้างแรงงานในกัมพูชาและ สปป. ลาว ตํ่ากว่าไทยมาก จึงแสดง
โดยเคร่ืองหมาย √√ 

 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพ้ืนที่เป้าหมายโดยคํานึงถึงจุดประสงค์หลักของโครงการศึกษา 

กล่าวคือ ต้องการให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการย้ายหรือ
ขยายฐานการผลิต พบว่า นอกจากเวียดนามและเมียนมาร์ ซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายของโครงการศึกษา
แนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน (สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ) ระยะที่ 1 แล้ว กัมพูชาและ สปป. ลาว 
เป็นสองประเทศที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เน่ืองจากการได้รับ
สิทธิพิเศษทางการค้าจากตลาดหลักและการมีอาณาเขตที่ติดกับประเทศไทย ทําให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถบริหารจัดการได้ง่ายกว่า ตลอดจนวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันจึงทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
ปรับตัวได้ง่ายกว่า ส่วนอินโดนีเซียน้ัน แม้จะมีความน่าสนใจเน่ืองจากความพร้อมด้านกําลังและค่าจ้าง
แรงงาน และต้นทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตํ่า  แต่อินโดนีเซียไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าในอัตราภาษีร้อยละ 
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0 จากตลาดหลัก เช่น สหภาพยุโรป และตําแหน่งที่ต้ังซึ่งอยู่ห่างจากไทย ทําให้การคมนาคมและการ
เช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานไทยทําได้ไม่สะดวกนัก  
5.2.1 กัมพูชา 

 

กัมพูชาเหมาะสมจะเป็นประเทศเป้าหมายในการสํารวจเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค 
เน่ืองจากมีความพร้อมด้านค่าจ้างแรงงานตํ่า และมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเช่ือมต่อกับห่วงโซ่อุปทานใน
ไทยได้ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่าน 2 เส้นทางหลักตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 
(Southern Economic Corridor) คือ เส้นทาง R1 จากกรุงเทพฯ – สระแก้ว (ไทย) – ปอยเปต/ศรีโสภณ 
– พระเวท (กัมพูชา) – นามคาน (เวียดนาม) และเส้นทาง R10 จากกรุงเทพฯ – ตราด (ไทย) – เกาะกง 
(กัมพูชา) – นามคาน (เวียดนาม) รวมไปถึงนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งการจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน และการเปิดจุดผ่านแดนเพ่ิมเติมกับไทย นอกจากน้ี กัมพูชายังได้รับสิทธิ
พิเศษทางการค้าจากทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งส่งผลให้กัมพูชามีความได้เปรียบในการส่งออก
สินค้าประเภทส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม และเคร่ืองหนัง  

 
อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังที่สําคัญในการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังกัมพูชา ได้แก่ ปัญหา

แรงงาน ทั้งแนวโน้มค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้น การประท้วงของแรงงาน แรงงานขาดทักษะ วัฒนธรรมการ
เปลี่ยนงานบ่อย ตลอดจนการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจน คุณภาพถนนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน และต้นทุนค่า
ไฟฟ้าสูง รวมท้ัง ปัญหาการทุจริตของหน่วยงานราชการ และความขัดแย้งทางการเมืองกับไทยซึ่งยังมีความ
ไม่แน่นอน 

 
5.2.2 สปป. ลาว 

 

ในกรณีของ สปป. ลาว น้ัน เหมาะสมจะเป็นประเทศเป้าหมายในการสํารวจเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนในภูมิภาค เน่ืองจากอัตราค่าจ้างตํ่า ต้นทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่ํา มีเส้นทางคมนาคมซึ่งสามารถ
เช่ือมต่อกับไทยได้ โดยปัจจุบัน ไทยมีสะพานมิตรภาพที่เช่ือมต่อไปยัง สปป. ลาว ทั้งสิ้น 4 แห่ง104 ทั้งยังมี
เส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนที่สําคัญ เช่น เส้นทาง R9 ซึ่งเป็นถนนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ที่เช่ือมระหว่างเมียวดี (เมียนมาร์) – แม่สอด – มุกดาหาร 
(ไทย) – สะหวันนะเขต (สปป. ลาว) – ดานัง (เวียดนาม) และเส้นทาง R12 จากนครพนม (ไทย) – คําม่วน 
(สปป. ลาว) – ฮานอย (เวียดนาม) – มณฑลกว่างซี (จีน) เป็นต้น เมื่อพิจารณาโครงข่ายคมนาคมควบคู่ไป
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ สปป. ลาว ให้มีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน เห็นได้ว่า

                                                            
104  สะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 เชื่อมหนองคาย-เวียงจันทน์, สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 เชื่อมมุกดาหาร-สะหวันนะเขต, สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 

เชื่อมนครพนม-คําม่วน สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชื่อมเชียงของ-ห้วยทราย 
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ปัจจัยดังกล่าวช่วยสนับสนุนการเช่ือมต่อกับห่วงโซ่อุปทานในไทยได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี สปป. ลาว ยัง
ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากสหภาพยุโรปอีกด้วย  

 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยัง สปป. ลาว คือ

ปัญหาด้านแรงงาน ทั้งจํานวนที่จํากัด แรงงานนิยมทํางานในภาคเกษตร อายุการทํางานสั้น และอัตราการ
ลาออกสูง ดังน้ัน การย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยัง สปป. ลาว อาจจะเหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมซึ่งใช้จํานวนกําลังแรงงานน้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษา
แรงงานให้ทํางานอยู่เป็นระยะเวลานาน ผู้ประกอบการจําเป็นต้องดูแลแรงงาน โดยเฉพาะด้านสวัสดิการ
เป็นพิเศษ  
 
5.3 พื้นที่ที่มีศกัยภาพในกลุม่ประเทศเป้าหมาย 

 
จากการศึกษาลักษณะการลงทุนจากต่างประเทศในกัมพูชาและ สปป. ลาว คณะผู้วิจัยพบว่า 

พ้ืนที่ที่อยู่ในขอบเขตการเป็นพ้ืนที่เป้าหมายสําหรับลงทุนในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่จะอยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ต้ังอยู่บริเวณพ้ืนที่
ชายแดนและจุดเช่ือมต่อการคมนาคมขนส่งหลัก เน่ืองจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนเพ่ิมเติม 
และสามารถขนส่งและทําการค้าชายแดนได้สะดวก อย่างไรก็ตาม ขอบเขตการศึกษาพื้นที่เป้าหมายอาจมี
การเปลี่ยนแปลงหลังจากศึกษาข้อมูลในระดับอุตสาหกรรมเพ่ิมเติม 
 
5.3.1 กัมพูชา 

 
เมื่อพิจารณาในแง่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทย พ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการ

ย้ายหรือขยายฐานการผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังกัมพูชา คือ จังหวัดที่มีกําลังแรงงาน หาแรงงาน
ได้ง่าย และจังหวัดที่มีโครงข่ายคมนาคมหลักเช่ือมต่อกับไทยได้สะดวก โดยเฉพาะจังหวัดที่มีชายแดน
เช่ือมต่อกับไทย เน่ืองจากสภาพถนนในกัมพูชาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ทําให้ต้นทุนการขนส่งไปยังจังหวัดที่อยู่
ติดกับชายแดนไทยตํ่ากว่าต้นทุนการขนส่งไปยังจังหวัดที่อยู่ลึกเข้าไปในประเทศ นอกจากน้ี แรงงานชาว
กัมพูชาบริเวณชายแดนบางส่วนยังสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ อย่างไรก็ตาม การต้ังโรงงานอุตสาหกรรม
ในจังหวัดชายแดนอาจมีข้อเสียสําหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่จําเป็นต้องใช้แรงงานจํานวนมาก คือ
จํานวนแรงงานในจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศไทยมีจํานวนไม่มากนัก และแรงงานต่างถิ่นก็ไม่ต้องการ
ทํางานในพ้ืนที่ห่างไกล จึงทําให้การหาแรงงานทําได้ยากกว่าในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงพนมเปญ  

 
จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง คณะผู้วิจัยพบว่า ผู้ประกอบการควรพิจารณาต้ังโรงงาน

อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์จากศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
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ณ จุดเดียว (one-stop service) ซึ่งอํานวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรให้กับผู้ผลิตที่ต้องการส่งออก
หรือนําเข้าสินค้า105 ตลอดจนมีข้อดีด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะจากการประท้วงของแรงงานและการ
ก่อกวนของกลุ่มวัยรุ่น โดยพ้ืนที่ที่มีศักยภาพดังกล่าวข้างต้นซึ่งอยู่ในกัมพูชา (ภาพที่ 5.7) ได้แก่  

 กรุงพนมเปญ เน่ืองจากมีกําลังแรงงานค่อนข้างมาก สามารถหาแรงงานได้ง่าย  

 จังหวัดบันเตียเมียนเจย เน่ืองจากเป็นจังหวัดชายแดนซึ่งมีโครงข่ายคมนาคมที่สามารถ
เช่ือมต่อกับไทยได้สะดวก 

 จังหวัดเกาะกง เน่ืองจากเป็นจังหวัดชายแดนซ่ึงมีโครงข่ายคมนาคมที่สามารถเช่ือมต่อกับ
ไทยได้สะดวก 

 
ภาพท่ี 5.7 พื้นที่เป้าหมายในกัมพูชา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย  
 
 

  

                                                            
105  ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวมีอยู่ใน SEZ เพียงบางแห่งเท่านั้น 
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5.3.2 สปป. ลาว 

 
เช่นเดียวกับกัมพูชา เมื่อพิจารณาในแง่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทย พ้ืนที่ที่

เหมาะสมสําหรับการย้ายหรือขยายฐานการผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง สปป. ลาว คือ พ้ืนที่ที่มี
กําลังแรงงาน มีโครงข่ายคมนาคมหลักเช่ือมต่อกับไทยได้สะดวก โดยเฉพาะจังหวัดที่มีชายแดนเช่ือมต่อกับ
ไทย เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ทั้งน้ี เน่ืองจาก สปป. ลาว เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกทะเล 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องนําเข้าและส่งออกสินค้าผ่านทางท่าเรือในประเทศไทย การต้ังโรงงานในพ้ืนที่
บริเวณชายแดนที่อยู่ติดกับไทยจึงทําให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าตํ่ากว่าการต้ังโรงงานในพ้ืนที่ที่อยู่ลึกเข้าไปใน
ประเทศ อย่างไรก็ตาม การต้ังโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพ้ืนที่ที่ติดกับชายแดนไทยอาจมีข้อเสียสําหรับ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่จําเป็นต้องใช้แรงงานจํานวนมาก เน่ืองจากแรงงานมักย้ายไปทํางานที่ไทย ซึ่งให้
ค่าจ้างแรงงานสูงกว่า สปป. ลาว 

 
จากการศึกษา คณะผู้วิจัยพบว่า ผู้ประกอบการควรพิจารณาต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ เพราะนอกจากจะได้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเพ่ิมเติมแล้ว ยังได้ประโยชน์จากศูนย์
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในด้านต่างๆ เช่น การขออนุญาต
ลงทุน จดทะเบียนบริษัท การขออนุญาตนําเข้าและส่งออกสินค้า การดําเนินพิธีการศุลกากร การข้ึน
ทะเบียนชําระภาษี และการหาแรงงาน เป็นต้น ทั้งน้ี แม้ สปป. ลาว จะมีเขตเศรษฐกิจทั้งสิ้น 10 แห่ง แต่มี
เขตเศรษฐกิจสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพียง 2 แห่ง ซึ่งต้ังอยู่ที่เวียงจันทน์และสะหวันนะเขต พ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมสําหรับเป็นเป้าหมายเบ้ืองต้นในการศึกษา ได้แก่ เวียงจันทน์ และสะหวันนะเขต  
(ภาพที่ 5.8) 
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ภาพท่ี 5.8 พืน้ที่เป้าหมายใน สปป. ลาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัย  
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บทท่ี 6 แนวปฏบิัติการลงทุนในประเทศกัมพูชา 

 
 
6.1  การวิเคราะห์เชิงอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

6.1.1 การจ้างงาน  

 

จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มในกัมพูชา (Garment Manufacturers Association in 
Cambodia: GMAC) ในปี 2557 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของกัมพูชามีการจ้างแรงงานกว่า 500,000 คนและ
มีจํานวนโรงงานมากกว่า 500 แห่ง โดยมีจํานวนแรงงานต่อโรงงานเฉล่ียอยู่ที่ 1,000 – 1,500 คนต่อโรงงาน  

 
ในด้านความตึงตัวของแรงงาน กัมพูชาเป็นประเทศที่มีจํานวนประชากรค่อนข้างน้อย ประมาณ 

14,864,646 คน และมีกําลังแรงงาน 8,433,164  คนในปี 2555  จึงทําให้การหาแรงงานทําได้ค่อนข้างยาก 
ทั้งน้ี ระดับความตึงตัวของแรงงานขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ต้ังโรงงาน กล่าวคือ ผู้ประกอบการอาจหาแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมในพนมเปญได้ง่ายกว่าแรงงานตามจังหวัดชายแดน เช่น บันเตียเมียนเจย เกาะกง และสีหนุ
วิลล์ เน่ืองจากแรงงานจากต่างถิ่นจํานวนมากย้ายเข้ามาในพนมเปญซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ขณะท่ี 
แรงงานตามจังหวัดชายแดนส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม ค่าจ้างของแรงงานใน
พนมเปญสูงกว่าในจังหวัดชายแดน กล่าวคือ ค่าจ้างของแรงงานในพนมเปญประมาณ 150 ดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 4,800 บาท) ขณะที่ค่าจ้างของแรงงานในจังหวัดชายแดนประมาณ 120 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมค่า
เดินทางประมาณ 7 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน เบ้ียขยันประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน และค่าอาหาร
ประมาณ 13 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) คิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,840 บาท) นอกจากน้ี 
การย้ายงานของแรงงานในพนมเปญเกิดขึ้นบ่อยกว่า เน่ืองจาก พนมเปญมีโรงงานต้ังอยู่จํานวนมาก จึงทําให้
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายงานได้โดยง่าย   

 
ปัญหาด้านแรงงานที่ผู้ประกอบการมักประสบ คือ  
1. การประท้วงของแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานในพนมเปญ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ คือ สภาพแวดล้อม

ในการทํางานไม่ดีนัก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมไปถึงปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน  

2. แรงงานกัมพูชาที่อยู่ตามจังหวัดชายแดนส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากภาคเกษตรกรรมจึงขาดทักษะ
ด้านการตัดเย็บ ดังน้ัน ผู้ประกอบการต้องฝึกอบรมแรงงานก่อนเข้าสายการผลิตจริง โดย
ระยะเวลาที่ใช้ฝึกอบรมข้ึนอยู่กับความซับซ้อนของข้ันตอนการผลิต อาจใช้เวลาต้ังแต่ 1 – 6  
สัปดาห์  

3. ค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยสหภาพแรงงานของกัมพูชากดดันให้ภาครัฐขึ้น
ค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่าในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มอย่างต่อเน่ือง โดยเพ่ิมจาก 61 ดอลลาร์สหรัฐ 
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เป็น 80 ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนพฤษภาคม 2556 และเพ่ิมเป็น 100 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปลายปี 
2556 นอกจากน้ี สหภาพแรงงานกําลังเรียกร้องให้เพ่ิมเป็น 160 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทางรัฐบาลได้
สัญญาว่าจะเพ่ิมเป็น 160 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5,120 บาท) ภายในปี 2561 

4. อัตราการเข้า-ออกงานของแรงงานกัมพูชาค่อนข้างสูง จากวัฒนธรรมการทํางานที่ต้องการความ
แปลกใหม่ในการทํางาน ย้ายถิ่นฐานบ่อย ตลอดจนการเปลี่ยนงานเมื่อได้เงินเดือนสูงกว่า 

 
ในด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของกัมพูชาร่วมมือกับ

องค์กรด้านแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) ในการนํามาตรฐานระดับ
สากลมาใช้ในโรงงาน ภายใต้โครงการ Better Factories Cambodia ซึ่งให้ความสําคัญกับการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้แรงงาน โดยโรงงานที่ส่งสินค้าออกต้องผ่านการตรวจสอบว่าเป็นไปตาม
กฎหมายแรงงานและระเบียบด้านความปลอดภัย เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่ดี เป็นต้น   
 
6.1.2  ขนาดและจํานวนสถานประกอบการ 

 
จากข้อมูลของ GMAC โรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่จดทะเบียนกับ GMAC มีประมาณ 551 

โรงงาน โดยเป็นโรงงานของนักลงทุนต่างชาติเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 ทั้งจากไต้หวัน จีน ฮ่องกง 
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งเป็นการผลิตเพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งน้ี จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มในกัมพูชามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า โรงงานผลิต
เครื่องนุ่งห่มที่เป็นเจ้าของโดยชาวกัมพูชาคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เน่ืองจากชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ขาดทักษะ
ในการดําเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและขาดความรู้เชิงเทคนิค (know-how) นักธุรกิจกัมพูชาจึงนิยมทํา
ธุรกิจในภาคบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร เป็นหลัก  

 
ในด้านขนาด โรงงานเคร่ืองนุ่งห่มขนาดใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของจํานวนโรงงานท้ังหมด 

ส่วนโรงงานขนาดเล็ก ซึ่งมีจํานวนแรงงานเฉล่ียต่อโรงงานประมาณ 100-200 คน และทําการผลิตแบบรับจ้าง
เหมาช่วง (sub-contract) ให้ผู้ประกอบการในประเทศรายอ่ืน มีจํานวนทั้งหมดประมาณ 190 โรงงาน ใน
จํานวนน้ี มีโรงงานท่ีเป็นสมาชิก GMAC 40 โรงงาน และที่ไม่ได้เป็นสมาชิก GMAC ประมาณ 150 โรงงาน 
ทั้งน้ี โรงงานขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดยชาวกัมพูชา 

 
6.1.3  ลักษณะของห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรม 

 
กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของกัมพูชายังมีไม่ครบทุก

ขั้นตอน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทําการผลิตในอุตสาหกรรมประกอบและตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมปลายน้ํา โดยอุตสาหกรรมต้นนํ้าและกลางน้ําในกัมพูชายังมีระดับการพัฒนาที่ค่อนข้างตํ่า และมี
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โรงงานในอุตสาหกรรมเป็นจํานวนน้อยมาก เน่ืองจากต้นทุนค่าไฟสูง ตลอดจนขาดเทคโนโลยีและผู้เช่ียวชาญ 
จึงเป็นผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน ไทย และอินโดนีเซีย 
ทั้งน้ี โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีอยู่ในกัมพูชาเป็นของชาวจีนและไต้หวัน ซึ่งผลิตเพ่ือป้อนให้โรงงานผลิต
เครื่องนุ่งห่มของจีนและไต้หวันที่ต้ังอยู่ในกัมพูชาเท่าน้ัน แต่ไม่ได้ทําการผลิตเพ่ือส่งออก เน่ืองจากไม่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันมากพอ 

 
6.1.4  สถานภาพทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 

 
ระดับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของกัมพูชายังไม่สูงนัก เห็นได้จากการที่

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มต้องนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ กล่าวคือ กัมพูชามีความสามารถ
ในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต้นนํ้าและกลางนํ้าค่อนข้างตํ่า และมีโรงงานในอุตสาหกรรมต้นนํ้าและกลาง
นํ้า ซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตที่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง เป็นจํานวนน้อยมาก โดยมีโรงงานสิ่งทอเพียง
แค่สองโรงงาน ซึ่งมีศักยภาพผลิตเพียงแค่ป้อนให้โรงงานผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในประเทศเท่าน้ัน  
 

6.1.5 ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 

 
ผู้ประกอบการต่างชาติที่อยู่ในกัมพูชาทําการผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลัก ดังน้ัน สําหรับอุตสาหกรรม

เครื่องนุ่งห่ม ตลาดส่งออกจึงมีความสําคัญมากกว่าตลาดในประเทศ นอกจากน้ี ตลาดในประเทศมีขนาดที่เล็ก
มาก และกําลังซื้อของประชาชนยังคงไม่สูงนัก โดยในปี 2556 กัมพูชามีรายได้ประชาชาติต่อหัวเฉลี่ยเพียง 
1,008 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี อย่างไรก็ตาม สินค้าไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในกัมพูชา เน่ืองจากชาวกัมพูชา
นิยมสินคา้ไทย ในปัจจุบัน สินค้าไทยบางแบรนด์ได้มีการเข้าไปทําการตลาดในกัมพูชาแล้ว  

 
มูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของกัมพูชาไปยังตลาดโลกเพ่ิมขึ้นรวดเร็ว จาก 2.5 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐในปี 2552 เป็น 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2555 และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง (ตารางที่ 6.1) 
ตลาดส่งออกหลักของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกัมพูชาในปี 2555 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา 
และญี่ปุ่น โดยมูลค่าการส่งออกเคร่ืองนุ่งห่มไปยังสหรัฐอเมริกาลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ส่วนมูลค่า 
การส่งออกไปยังสหภาพยุโรป แคนาดา และญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2552  

 
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการส่งออกของกัมพูชา พบว่า สัดส่วนการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังสหรัฐอเมริกา

ลดลงต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2552 จากสัดส่วนร้อยละ 62.3 เหลือเพียงร้อยละ 45.0 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดใน
ปี 2555 ในขณะที่สัดส่วนการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยการส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรปมีสัดส่วนเพ่ิมจากร้อยละ 23.8 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 33.0 ในปี 2555 ส่วนญี่ปุ่นเพ่ิมจาก
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สัดส่วนร้อยละ 1.16 ในปี 2552 เป็นสัดส่วนร้อยละ 3.34 ในปี 2555 สําหรับสัดส่วนการส่งออกไปยังแคนาดา
ซึ่งเป็นตลาดหลักอีกแห่งน้ันค่อนข้างคงที่ โดยอยู่ที่ร้อยละ 8.99 ในปี 2555 

 
ตารางที่ 6.1 มูลค่าการสง่ออกเครื่องนุ่งหม่ของกัมพูชาแยกตามตลาด 

ตลาดส่งออก 
มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สัดส่วน (ร้อยละ) 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
สหรัฐอเมริกา 1,523.6  1,833.8  2,026.6  1,935.9  62.28 60.15 50.66 44.98 
สหภาพยุโรป (27) 582.9  709.5  1,171.7  1,418.7  23.83 23.27 29.29 32.97 
แคนาดา 192.8  265.7  367.7  386.9  7.88 8.72 9.19 8.99 
ญี่ปุ่น 28.5  59.3  118.8  143.6  1.16 1.95 2.97 3.34 
จีน 7.8  19.0  46.7  80.6  0.32 0.62 1.17 1.87 
เกาหลีใต้ 4.4  12.4  32.6  50.6  0.18 0.41 0.81 1.18 
เม็กซิโก 13.8  26.9  39.8  46.4  0.56 0.88 1.00 1.08 
อาเซียน (9) 6.2  8.0  11.5  32.7  0.25 0.26 0.29 0.76 
อ่ืนๆ 86.4  114.2  185.0  208.2  3.53 3.75 4.62 4.84 
รวมทั้งหมด 2,446.4  3,048.8  4,000.4 4,303.5 100.00 100.00 100.00 100.00

ท่ีมา: คณะผู้วิจัย คํานวณจาก International Trade Centre 

 
6.1.6  ขั้นตอนของการผลิตที่มีการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ขั้นตอนการผลิตที่มีการย้ายหรือขยายฐาน

การผลิตจากต่างประเทศมายังกัมพูชา คือ ขั้นตอนการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มที่มีการผลิตไม่ซับซ้อนและมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไม่บ่อย โดยเฉพาะเคร่ืองนุ่งห่มประเภทเสื้อยืด เสื้อเช้ิต และเสื้อแจ็คเก็ต ซึ่งเป็นขั้นตอน
การผลิตของอุตสาหกรรมปลายนํ้า 

 
สําหรับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่ย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังกัมพูชา จะ

เป็นการยกสายการผลิตไปท้ังสาย โดยเลือกผลิตสินค้าที่มีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อนมากนัก เช่น เสื้อโปโล 
เสื้อคอกลม เสื้อเช้ิตผู้ชาย ชุดนอน ชุดช้ันใน หรือกางเกงที่มีรายละเอียดน้อย หรือเลือกผลิตสินค้าโดย
พิจารณาจากสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการส่งสินค้าออก เช่น สินค้าที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรปหรือ
แคนาดา 

 
เมื่อพิจารณาลักษณะของห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของกัมพูชา ซึ่ง

อุตสาหกรรมต้นนํ้าและกลางนํ้ายังมีระดับการพัฒนาไม่สูง ในขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทําการผลิตใน
อุตสาหกรรมปลายนํ้า ขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มที่เหมาะสมจะย้ายหรือขยายฐาน
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การผลิตไปยังกัมพูชา คือขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมปลายนํ้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น ได้แก่ การประกอบและ
ตัดเย็บเคร่ืองนุ่งห่มที่มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน 

 
6.1.7 ลักษณะและรปูแบบของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า โดยส่วนใหญ่ รูปแบบของการย้ายหรือ

ขยายฐานการผลิตของผู้ประกอบการต่างชาติมักจะอยู่ในรูปแบบของการลงทุนโดยตรงแบบเป็นเจ้าของเอง
ทั้งหมด เน่ืองจากมีข้อดีด้านความคล่องตัวในการบริหารงาน และยังไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในการหาคู่ค้า
ท้องถิ่นที่ไว้ใจได้ หรือเคยทําธุรกิจร่วมกันมาก่อน โดยในบางกรณี ผู้ประกอบการต่างชาติอาจลงทุนโดยการซื้อ
โรงงานต่อจากผู้ประกอบการเดิมโดยไม่ต้องสร้างโรงงานใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงได้
อีก สําหรับการร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่นน้ัน ผู้ประกอบการต่างชาติหลายรายได้ลงทุนโดยใช้วิธีการ
ดังกล่าว ซึ่งมักเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายเคยทําธุรกิจร่วมกันมาก่อน 

 
ทั้งน้ี ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่มักเข้าไปลงทุนในกัมพูชาในรูปแบบของการถือหุ้นเองทั้งหมด 

เน่ืองจากกฎหมายกัมพูชาอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนได้ร้อยละ 100  นอกจากน้ี มี
ข้อสังเกตว่าโรงงานผลิตเคร่ืองนุ่งห่มขนาดใหญ่มักเลือกทําเลในการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังพ้ืนที่ที่ไม่มี
โรงงานผลิตเคร่ืองนุ่งห่มขนาดใหญ่อ่ืนๆ ต้ังอยู่ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการแย่งแรงงานกัน เช่น บริษัทไนซ์  
แอพพาเรล มีโรงงานที่เกาะกง ขณะที่บริษัทไฮเทค แอพพาเรล มีโรงงานที่ปอยเปต และบริษัททีเคการ์เมนต์มี
โรงงานที่ศรีโสภณ 

 
6.1.8 สาเหตุของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 
สาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้ประกอบการไทยย้ายหรือขยายฐานการผลิตมายังกัมพูชาประกอบด้วย 3 

ประการ ได้แก่ 
1) อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ปัจจัยการผลิตจึงขึ้นอยู่กับ

แรงงานเป็นหลัก ซึ่งในกรณีกัมพูชา มีข้อได้เปรียบประเทศอ่ืนในภูมิภาคท้ังค่าจ้างแรงงานที่
ค่อนข้างตํ่า และกําลังแรงงานที่ยังคงพอหาได้  

2) กัมพูชามีทําเลท่ีต้ังติดกับประเทศไทย ทําให้การบริหารจัดการและการเช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่า
ทําได้สะดวก 

3) กัมพูชาจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LDC) ซึ่ง
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากตลาดหลัก โดยเฉพาะอย่างย่ิง สหภาพยุโรป  
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อย่างไรก็ตาม สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ การย้ายฐานการผลิตมายังกัมพูชาที่ผ่านมายังคงมีน้อยมาก 
เน่ืองจากปัญหากําลังการผลิตไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ จึงทําให้ขาดแคลนไฟฟ้าในบางช่วง อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 
หากกัมพูชาสร้างเข่ือนพลังนํ้าเพ่ือผลิตไฟฟ้าได้สําเร็จ อาจทําให้โรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอพิจารณาการย้าย
ฐานการผลิตมายังกัมพูชามากขึ้น 

 
6.2 การวิเคราะห์เชิงอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมรองเทา้และเครื่องหนัง 

6.2.1  การจ้างงาน 

 
จากข้อมูลของ GMAC106 ในปี 2557 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังของกัมพูชามีการจ้างงาน

ประมาณ 100,000 คน ส่วนค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังอยู่ในระดับเดียวกับค่าจ้าง
แรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กล่าวคือ ค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง
ของกัมพูชาอยู่ที่ 120 – 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 3,840 – 4,800 บาท) โดยค่าจ้างของแรงงาน
ในพนมเปญประมาณ 150 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 4,800 บาท) ขณะที่ค่าจ้างของแรงงานในจังหวัด
ชายแดนประมาณ 120 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,840 บาท) ในจํานวนน้ี รวมค่าเดินทางประมาณ 7 
ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน เบ้ียขยันประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน และค่าอาหารประมาณ 13 ดอลลาร์
สหรัฐต่อเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) 
 

6.2.2  ขนาดและจํานวนสถานประกอบการ 

 
จากข้อมูลของ GMAC พบว่า ในปี 2557 อุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังของกัมพูชามีจํานวน

โรงงานท้ังสิ้น 51 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตเพ่ือส่งออกทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดยนักลงทุนต่างชาติ 
ทั้งจากไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน ทั้งน้ี จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังในกัมพูชามี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม แต่อาจเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนน้อยกว่า 

 
ด้านขนาดของสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังของกัมพูชาส่วนมาก

เป็นโรงงานขนาดใหญ่ โดยโรงงานรองเท้าขนาดใหญ่บางโรงงานอาจจ้างแรงงานเป็นจํานวนสูงถึง 6,000 – 
7,000 คน 
  

                                                            
106  สมาคมผู้ผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในกัมพูชาครอบคลุมอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังด้วย 
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6.2.3  ลักษณะของห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรม 

 
ในภาพรวม อุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังของกัมพูชายังมีระดับการพัฒนาไม่สูงมากนัก 

เน่ืองจากยังขาดเทคโนโลยี ผู้เช่ียวชาญ ตลอดจนความรู้และทักษะในการดําเนินการผลิต โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมต้นนํ้าและกลางนํ้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพ่ือนํามาตัด เย็บ 
และตกแต่ง แล้วส่งออกสินค้าให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ โดยอาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่คุณค่า
ยังมีไม่ครบทุกขั้นตอน โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังของกัมพูชาทําการผลิตใน
อุตสาหกรรมปลายนํ้าเท่าน้ัน  

 
6.2.4  สถานภาพทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 

 

เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ระดับเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ือง
หนังของกัมพูชายังไม่สูงนัก โดยจะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปลายนํ้า ต้องดําเนินการผลิตโดย
นําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในขณะท่ีไม่มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้นนํ้าและกลางน้ํา ซึ่งเป็นขั้นตอน
การผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีพอสมควร  

 
6.2.5  ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 

 
ผู้ประกอบการต่างชาติที่อยู่ในกัมพูชาทําการผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลัก ดังน้ัน สําหรับอุตสาหกรรม

รองเท้าและเคร่ืองหนัง ตลาดส่งออกจึงมีความสําคัญมากกว่าตลาดในประเทศ นอกจากน้ี ตลาดในประเทศมี
ขนาดที่เล็กมาก และกําลังซื้อของประชาชนยังคงไม่สูงนัก อย่างไรก็ตาม สินค้าไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีใน
กัมพูชา เน่ืองจากชาวกัมพูชานิยมสินค้าไทย   

 
มูลค่าการส่งออกรองเท้าและเคร่ืองหนังไปยังตลาดโลกของกัมพูชาเพ่ิมขึ้นอย่างมาก จากมูลค่า 108.8 

ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2552 เป็น 307.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2555 และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง 
(ตารางที่ 6.2) โดยตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สหภาพยุโรป (156.3 ล้านดอลลาร์หรัฐ) ญี่ปุ่น (40.3 ล้าน
ดอลลาร์หรัฐ)  และสหรัฐอเมริกา (29.8 ล้านดอลลาร์หรัฐ) โดยมีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวเพิ่มขึ้น
ต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าสัดส่วนการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปลดลงต่อเน่ือง จากร้อยละ 62.1 
ในปี 2552 เหลือเพียงร้อยละ 50.8 ในปี 2555 ในขณะท่ีสัดส่วนการส่งออกไปยังญี่ปุ่นและสหรัฐมีความ 
ไม่แน่นอน โดยมีสัดส่วนการส่งออกในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 13.1 และ 9.7 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6.2 มูลค่าการสง่ออกรองเท้าและเคร่ืองหนังของกัมพูชาแยกตามตลาด 

ตลาดส่งออก 
มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สัดส่วน (ร้อยละ) 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 
สหภาพยุโรป (27) 67.6 105.5 151.2 156.3 62.13 59.25 55.99 50.75 
ญี่ปุ่น 18.5 27.4 28.0 40.3 17.04 15.41 10.36 13.09 
สหรัฐอเมริกา 7.9 16.6 28.1 29.8 7.22 9.34 10.40 9.68 
แคนาดา 1.4 3.2 7.5 9.2 1.29 1.80 2.77 2.98 
จีน 0.0 0.9 5.5 9.1 0.03 0.49 2.03 2.96 
อาเซียน (9) 1.2 2.9 7.1 7.6 1.14 1.60 2.63 2.47 
ไต้หวัน 1.2 2.0 2.2 4.5 1.08 1.10 0.83 1.48 
อ่ืนๆ 10.9 19.6 40.5 51.1 10.06 11.00 14.99 16.59 

รวมทั้งหมด 108.8 178.0 270.0 307.9 100.00 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัย คํานวณจาก International Trade Centre 
 

6.2.6  ขั้นตอนของการผลิตที่มีการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ขั้นตอนของการผลิตที่มีการย้ายหรือขยาย

ฐานการผลิตจากต่างประเทศมายังกัมพูชา คือ ขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรมปลายน้ําเพ่ือส่งออกไปยัง
ลูกค้าในต่างประเทศ โดยส่วนมาก ได้แก่ สินค้าประเภทรองเท้าสตรี รองเท้ากีฬา รองเท้าเด็ก และกระเป๋า  

 
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังของกัมพูชา ซึ่งมี

ระดับการพัฒนาและระดับเทคโนโลยีไม่สูง ขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังที่เหมาะสม
จะย้ายหรือขยายฐานการผลิตมายังกัมพูชา คือ การผลิตในอุตสาหกรรมปลายนํ้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น การ
ตัดหนัง ตกแต่งซับใน และประกอบเป็นรูปทรง 
 
6.2.7 ลักษณะและรปูแบบของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า โดยส่วนมาก รูปแบบของการย้ายหรือ

ขยายฐานการผลิตของผู้ประกอบการต่างชาติในอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังมักอยู่ในรูปแบบของการ
ถือหุ้นเองทั้งหมด เน่ืองจากมีข้อได้เปรียบด้านความคล่องตัวในการบริหารงาน และยังไม่ต้องแบกรับความ
เสี่ยงในการหาคู่ค้าท้องถิ่นที่ไว้ใจได้ นอกจากน้ี กฎหมายกัมพูชายังอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้น
ได้ร้อยละ 100 อีกด้วย สําหรับการร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่นน้ัน นอกจากจะมีความเสี่ยงในด้านการหา
คู่ค้าที่ไว้ใจได้แล้ว ผู้ประกอบการท้องถิ่นในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังของกัมพูชายังมีจํานวนน้อย 
และยังมีทักษะในการผลิตและการบริหารงานไม่สูงนัก  
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6.2.8 สาเหตุของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 

สาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังมายังกัมพูชา  
ได้แก่   

1) อุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ปัจจัยการผลิตจึงขึ้นอยู่
กับแรงงานเป็นหลัก ซึ่งในกรณีกัมพูชา มีข้อได้เปรียบประเทศอ่ืนในภูมิภาคทั้งค่าจ้างแรงงานที่
ค่อนข้างตํ่า และกําลังแรงงานที่หาได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับหลายประเทศ 
เช่น จีน และไทย 

2) กัมพูชาจัดอยู่ในประเทศกลุ่มที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries: LDC) ซึ่งได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าจากตลาดหลัก เช่น สหภาพยุโรป แคนาดา และสหรัฐอเมริกา 

 

6.3 การวิเคราะห์เชิงอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

6.3.1 การจ้างงาน 

 

จากข้อจํากัดด้านข้อมูลและสถิติของกัมพูชา ทําให้ไม่ทราบสถิติการจ้างงานในอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับที่แน่ชัด สําหรับค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับน้ัน จากการ
รวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ค่าจ้างแรงงานสําหรับร้านทําเครื่องประดับท้องถิ่น เป็น
ดังต่อไปน้ี 

 แรงงานที่ไม่มีทักษะ: อัตราค่าจ้างแรงงานเริ่มต้นอยู่ที่ 70 ดอลลาร์สหรัฐเดือน (ประมาณ 2,240 
บาท) โดยอาจต้องใช้เวลาฝึก 1 – 2 ปี เริ่มต้ังแต่การทําปุ่ม เครื่องเงิน และทอง ตามลําดับ 

 แรงงานมีทักษะ: อัตราค่าจ้างแรงงานเฉล่ียสําหรับแรงงานที่ทํางานมาแล้ว 3 ปี อยู่ที่ 250 – 300 
ดอลลาร์สหรัฐเดือน (ประมาณ 8,000 – 9,600 บาท) 

 
ทั้งน้ี อัตราค่าจ้างเฉลี่ยดังกล่าวยังไม่รวมค่าสวัสดิการต่างๆ ที่นายจ้างต้องให้ลูกจ้าง เช่น ค่ารักษา 

พยาบาล เป็นต้น และหากเป็นสถานประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของโดยผู้ประกอบการต่างชาติ จะจ่ายค่าจ้าง
แรงงานในอัตราที่สูงกว่าสถานประกอบการท้องถิ่น  

 
ประเด็นสําคัญเก่ียวกับการจ้างงานท่ีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับควร

คํานึงถึง คือ อัตราการลาออกของแรงงานที่ต้องใช้ฝีมือค่อนข้างสูง กล่าวคือ เมื่อผู้ประกอบการฝึกอบรม
แรงงานจนมีทักษะแล้ว แรงงานจะลาออกเพ่ือหาลู่ทางประกอบอาชีพด้วยตนเอง 
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6.3.2  ขนาดและจํานวนสถานประกอบการ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พบว่า การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ

ในกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นรายย่อยในระดับครัวเรือน และมีจํานวนน้อยมาก ส่วนมากเป็นการขุดอัญมณีเพ่ือขาย
เป็นหลัก ในขณะที่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นโรงงานที่ดําเนินการผลิตแล้วอาจมีเพียง 
1 แห่ง ซึ่งดําเนินการผลิตในขั้นตอนขัดเงาเพชรโดยผู้ประกอบการต่างชาติ อย่างไรก็ตาม โรงงานดังกล่าวยังอยู่
ในระหว่างทดลองผลิต จึงมีจํานวนแรงงานไม่มากนัก คาดว่าอาจมีแรงงานประมาณ 20 คน 
 

6.3.3  ลักษณะของห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรม 

 
กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของกัมพูชายังมีไม่ครบทุก

ขั้นตอน กล่าวคือ ในห่วงโซ่คุณค่ามีเพียงขั้นตอนผลิตเครื่องประดับในระดับครัวเรือน ส่วนการผลิตในระดับ
โรงงาน มีเพียงขั้นตอนการขัดเงาเพชรเพ่ือส่งออกไปผลิตเป็นเคร่ืองประดับในต่างประเทศเท่าน้ัน ปัจจุบัน 
กัมพูชายังไม่สามารถดําเนินการในขั้นตอนผลิตเคร่ืองประดับให้เป็นอุตสาหกรรมได้ เน่ืองจากยังขาดแคลน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต รวมทั้งขาดแคลนแรงงานทักษะและผู้เช่ียวชาญด้วย 

 
อย่างไรก็ตาม ในแง่ของวัตถุดิบ กัมพูชาเป็นประเทศท่ีมีอัญมณีมากพอสมควร โดยเฉพาะในจังหวัด

ทางตอนเหนือของประเทศ เช่น กําปงธม ตาแก้ว รัตนคีรี และไพลิน เป็นต้น ทั้งน้ี ในจังหวัดรัตนคีรีและไพลิน 
มีการขุดอัญมณีเพ่ือขายโดยชาวไทยด้วย 
 
6.3.4  สถานภาพทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 

 

 จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล พบว่า อุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับของกัมพูชายังมีระดับ
การพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่สงู สังเกตได้จากห่วงโซ่คุณค่าที่ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเคร่ืองประดับ
ในระดับครัวเรือน และมีจํานวนน้อย ส่วนในระดับโรงงานน้ัน มีโรงงานต่างชาติที่ดําเนินการขัดเงาเพชรเพียง 1 
แห่ง ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในระดับสูงนัก 
 

6.3.5  ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 

 
จากข้อจํากัดด้านข้อมูลและสถิติของกัมพูชา ทําให้ไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเก่ียวกับตลาดอัญมณีและ

เครื่องประดับในกัมพูชา อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากไม่มีการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในระดับ
อุตสาหกรรมมากนัก รวมทั้งชาวกัมพูชามีกําลังซื้อตํ่า จึงสะท้อนให้เห็นได้ว่าตลาดดังกล่าวในกัมพูชายังมีขนาด
เล็ก 
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ตลาดส่งออกหลักของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของกัมพูชา คือ สิงคโปร์ (ตารางที่ 6.3)
โดยในช่วงปี 2552 – 2555 มีสัดส่วนมูลค่าสินค้าส่งออกไปยังสิงคโปร์มากกว่าร้อยละ 96 คิดเป็นมูลค่าเฉล่ีย 
ปีละ 182.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากมูลค่าการส่งออกทั้งหมดเฉลี่ยปีละ 184.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสินค้า
ส่งออกหลัก คือ ทอง  ส่วนตลาดส่งออกอ่ืน ได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี เป็นต้น ทั้งน้ี มี
ข้อสังเกตว่า มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของกัมพูชามีการเปล่ียนแปลงขึ้นลงอย่างมาก ซึ่งคาด
ว่าเป็นผลมาจากข้อจํากัดด้านข้อมูล 
 

ตารางที่ 6.3 มูลค่าการสง่ออกอัญมณีและเครื่องประดับของกัมพูชาแยกตามตลาด 

ตลาดส่งออก 
มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สัดส่วน (ร้อยละ) 

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555 

สิงคโปร์ 178.93 62.20 67.14 420.06 98.82 99.01 96.12 98.90 
ฮ่องกง 0.30 0.00 1.35 2.81 0.17 0.00 1.94 0.66 
สหรัฐอเมริกา 0.75 0.38 0.53 0.78 0.41 0.60 0.75 0.18 
เยอรมนี 0.01 0.00 0.01 0.41 0.01 0.01 0.02 0.10 
ไทย 0.00 0.05 0.25 0.30 0.00 0.07 0.36 0.07 
ไต้หวัน 0.00 0.00 0.06 0.05 0.00 0.00 0.08 0.01 
มาเลเซีย 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 
อ่ืนๆ 1.08 0.19 0.51 0.28 0.60 0.31 0.73 0.07 

รวมทั้งหมด 181.07 62.82 69.85 424.73 100 100 100 100 

ท่ีมา:  คณะผู้วิจัย คํานวณจาก International Trade Centre 
หมายเหตุ:  ข้อมูลท่ีใช้เป็น mirror data ซ่ึงได้จากการรวบรวมสถิติมูลค่าการนําเข้าอัญมณีและเคร่ืองประดับจากกัมพูชาโดย

ประเทศคู่ค้า 

 

6.3.6  ขั้นตอนของการผลิตที่มีการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง บริษัทต่างชาติในอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับของกัมพูชาที่ดําเนินการผลิตแล้ว คือ บริษัท Laurelton Diamond ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ 
Tiffany & Co. ผู้ผลิตอัญมณีรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา โดยดําเนินธุรกิจขัดเงาเพชร 

 
เมื่อพิจารณาลักษณะห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของกัมพูชา ซึ่งมีเพียง

โรงงานที่ดําเนินการขัดเงาเพชร ส่วนการผลิตอัญมณีมีเพียงรายย่อยในระดับครัวเรือน ขั้นตอนการผลิตใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับที่เหมาะสมจะย้ายหรือขยายฐานการผลิตมายังกัมพูชา คือ ขั้นตอนการ
ผลิตเคร่ืองประดับ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายนํ้า โดยควรมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน กล่าวคือ ไม่ต้องใช้
แรงงานทักษะและเทคโนโลยีในการผลิตมากนัก  
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6.3.7 ลักษณะและรปูแบบของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า รูปแบบการย้ายหรือขยายฐานการผลิต

ของบริษัท Laurelton Diamond เป็นการลงทุนโดยตรงแบบเป็นเจ้าของเองทั้งหมด ซึ่งมีข้อดีด้านความ
คล่องตัวในการบริหารงาน สําหรับการลงทุนแบบร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น ผู้ประกอบการต่างชาติอาจ
ต้องแบกรับความเสี่ยงในการหาคู่ค้าท้องถิ่นที่มีทักษะในการผลิตและไว้ใจได้ เน่ืองจากอุตสาหกรรมอัญมณี
และเคร่ืองประดับของกัมพูชายังมีระดับการพัฒนาไม่สูงนัก ตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ดําเนินการผลิต
เครื่องประดับส่วนใหญ่เป็นรายย่อยในระดับครัวเรือน และยังมีจํานวนไม่มากนัก  

 
6.3.8 สาเหตุของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 

สาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับมายังกัมพูชา คือ แรงงานกัมพูชามีค่าแรงตํ่า และกัมพูชาจัดอยู่ในประเทศกลุ่มที่พัฒนาน้อยที่สุด 
(Least Developed Countries: LDCs) ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากตลาดหลัก โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
สหภาพยุโรป 

 

6.4 กฎระเบียบข้อบังคับและสิทธิประโยชน์ที่เก่ียวข้อง 

6.4.1 กฎหมายด้านการลงทุนของคนต่างชาติ 

 

การลงทุนของคนต่างชาติในกัมพูชาอยู่ภายใต้กฎหมายการลงทุน (Law on Investment, 1994) 
และกฎหมายการแก้ไขกฎหมายการลงทุน (Law on the Amendment to the Law on Investment, 
2003)  

 
สําหรับกฎระเบียบเก่ียวกับข้อจํากัดด้านการลงทุนของต่างชาติ กัมพูชาห้ามมิให้ทั้งนักลงทุนต่างชาติ

และท้องถิ่นลงทุนในธุรกิจที่อาจเก่ียวข้องกับความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อยของสังคม และ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ107 โดยไม่มีข้อห้ามที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมที่ศึกษา อย่างไรก็ตาม 
กัมพูชาอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนในบางอุตสาหกรรมได้โดยมีเง่ือนไข โดยมีกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมที่ศึกษา คือ การลงทุนในกิจการทอผ้าไหมและเหมืองอัญมณีโดยนักลงทุนต่างชาติ ต้องเป็นการ
ร่วมทุนกับชาวกัมพูชาเท่าน้ัน  
6.4.2 กฎหมายแรงงาน 

 

                                                            
107  ภายใต้ The Sub-Decree No.111 on the Implementation of the Law on the Amendment to the Law on Investment 
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การจ้างงานในกัมพูชาอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานปี 2540 บังคับใช้โดยกระทรวงการสังคม แรงงาน 
การฝึกอบรมและฟ้ืนฟูเยาวชน มีประเด็นสําคัญดังน้ี 

 

 การจ้างงานของบริษัทต่างชาติ 
นักลงทุนต่างชาติไม่ถูกจํากัดสิทธิในการจ้างงานในประเทศกัมพูชา 

 

 สัญญาจ้างงาน 
การจ้างแรงงานที่เป็นชาวกัมพูชาอาจทําเป็นสัญญาว่าจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือสัญญาปาก

เปล่าก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจ้างแรงงานท่ีเป็นชาวต่างชาติจะต้องมีสัญญาการจ้างงานท่ีชัดเจน สัญญาการจ้าง
งานที่มีกําหนดเวลาเกิน 2 ปีให้ถือว่าเป็นสัญญาจ้างถาวร และหากเป็นการจ้างงานท่ีไม่จํากัดระยะเวลาจะต้อง
จัดทําเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง โดยมีระยะเวลาในการทดลองงานไม่ควร
เกิน 1 เดือนสําหรับแรงงานที่ไม่มีทักษะ ไม่เกิน 2 เดือนสําหรับแรงงานที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ และไม่เกิน 3 
เดือนสําหรับแรงงานทั่วไป 

 

 การเลิกจ้าง 
นายจ้างมีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญาจ้างตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ซึ่งลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกการจ้างโดยไม่

มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรมีสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายต่างๆ ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ยกเว้นกรณีที่ลูกจ้างถูกไล่ออกเนื่องจากกระทําความผิดตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดและระเบียบ
ภายในของบริษัท 

 

 ช่ัวโมงทํางาน 
ช่ัวโมงในการทํางานสูงสุดต้องไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวันหรือ 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ทั้งน้ี หากมีการ

ทํางานล่วงเวลา ต้องจ่ายค่าทํางานล่วงเวลาในอัตราที่สูงกว่าค่าจ้างปกติ ในอัตรา 1.5 เท่าแต่ถ้าลูกจ้างจะต้อง
ทํางานล่วงเวลาในระหว่าง 22.00 – 05.00 น. หรือต้องทํางานล่วงเวลาในวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง
ล่วงเวลาดังกล่าวในอัตรา 2 เท่าของค่าจ้างปกติต่อช่ัวโมง โดยแรงงานจะทํางานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 2 ช่ัวโมต่อ
วัน ส่งผลให้ใน 1 สัปดาห์ แรงงานจะทํางาน (รวมล่วงเวลา) ได้ไม่เกิน 60 ช่ัวโมง 
 

 อัตราค่าจ้าง 
กัมพูชาไม่มีการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ยกเว้นในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและรองเท้า ซึ่งอยู่ที่

อัตรา 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 3,200 บาท) โดยอัตราดังกล่าวไม่รวมค่าล่วงเวลาและสวัสดิการ
ต่างๆ ทั้งน้ี ค่าจ้างในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ต้องสอดคล้องกับค่าครองชีพและเป็นไปเพ่ือเหตุผลทางมนุษยธรรม 
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นอกจากน้ี ผู้ประกอบการท่ีมีลูกจ้าง 8 คนขึ้นไป ต้องจ่ายเงินสมทบในการประกันความเสี่ยงจากอาชีพ 
(Occupational Risk Insurance) ในอัตราร้อยละ 0.8 ของเงินเดือนลูกจ้าง 

 

 การลาประจําปี 
กฎหมายกําหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดประจําปีโดยได้รับค่าจ้างได้ปีละไม่น้อยกว่า 15 วัน ไม่

รวมวันหยุดราชการและวันลาป่วย โดยสามารถยกเอาวันหยุดประจําปีที่เหลือไปรวมกับวันหยุดประจําปีในปี
ถัดไปได้ นอกจากน้ี ยังมีสิทธิลาหยุดพิเศษในกรณีที่มีเหตุกระทบต่อครอบครัว โดยลาได้ไม่เกิน 7 วัน 
 

 การจ้างงานชาวต่างชาติ 
กฎหมายการลงทุนอนุญาตให้โครงการท่ีเป็น Qualified Investment Project (QIP) จ้าง

แรงงานต่างชาติพร้อมครอบครัวได้ แต่ต้องเป็นแรงงานในสาขาธุรกิจหรือทักษะที่ไม่มีในกัมพูชาหรือเป็นที่
ต้องการในกัมพูชาเท่าน้ัน นอกจากน้ี เจ้าของโรงงานหรือผู้ประกอบการไม่สามารถจ้างแรงงานชาวต่างชาติที่
ไม่มีสมุดการจ้างงานและบัตรการจ้างงาน รวมทั้งห้ามจ้างแรงงานชาวต่างชาติเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวน
แรงงานชาวกัมพูชาในแต่ละสถานประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

o เจ้าหน้าที่ทํางานในสํานักงาน ไม่เกินร้อยละ 3 
o ผู้เช่ียวชาญ ไม่เกินร้อยละ 6 
o แรงงานไร้ฝีมือ ไม่เกินร้อยละ 1 
 
ในกรณีที่ต้องจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้เช่ียวชาญชาวต่างชาติเกินกว่าจํานวนที่กําหนดโดยไม่

สามารถหลีกเลี่ยงได้ เจ้าของโรงงานหรือผู้ประกอบการต้องทําหนังสือขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
กระทรวงการสังคม แรงงาน การฝึกอบรม และฟ้ืนฟูเยาวชนโดยสัญญาจ้างแรงงานชาวต่างชาติทุกคนต้อง
จัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมระบุเง่ือนไขของอาชีพและเหตุผลอ่ืนๆ ที่จําเป็นให้ชัดเจน ทั้งน้ี กฎหมาย
กัมพูชาไม่จํากัดจํานวนลูกจ้างชาวต่างชาติที่บริษัทสามารถว่าจ้างได้ในระดับบริหาร 

 
แรงงานต่างชาติที่จะได้รับอนุญาตให้ว่าจ้างได้ต้องมีคุณสมบัติ คือ มีใบอนุญาตให้พํานักใน

กัมพูชา (residency permit) มีหนังสือประจําตัวแรงงานและใบอนุญาตทํางานจากกระทรวงแรงงานฯ ต้อง
เดินทางเข้ามาในกัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีหนังสือเดินทางที่มีอายุครอบคลุมการจ้างงานมีช่ือเสียง
และพฤติกรรมที่ดี มีสุขภาพร่างกายเหมาะสมกับงาน และไม่เป็นโรคติดต่อ ทั้งน้ี ใบอนุญาตทํางานมีอายุ 1 ปี 
โดยสามารถขอต่ออายุได้ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ระบุในใบอนุญาตให้พํานักในกัมพูชา 
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 วีซ่าและใบอนุญาตทํางาน 
ผู้ว่าจ้างต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับลูกจ้างเพ่ือขอวีซ่าทํางานให้กับลูกจ้าง และขอทําหนังสือและ

บัตรการจ้างงานของชาวต่างชาติเพ่ือขออนุญาตทํางาน โดยต้องมีเอกสารดังน้ี  
o แบบฟอร์มขอทําหนังสือและบัตรการจ้างงาน ซึ่งติดแสตมป์ 1,000 เรียล 

- สําเนาหนังสือเดินทาง 
- ใบอนุญาตให้อยู่อาศัยโดยถูกต้อง ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย 
- หนังสือรับรองสุขภาพ  
- ค่าอากร 100 ดอลลาร์สหรัฐ 
- รูปถ่าย 

o สําหรับชาวต่างชาติที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไปและพํานักถาวร ต้องมีเอกสารดังน้ี 
- แบบฟอร์มขอทําหนังสือและบัตรการจ้างงานซึ่งติดอากรแสตมป์ 1,000 เรียล 
- ใบอนุญาตให้พํานักถาวรในกัมพูชา ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย 
- ค่าอากร 50 ดอลลาร์สหรัฐ 
- รูปถ่าย 

การชําระค่าอากรสําหรับหนังสือและบัตรการจ้างงานของชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศ
กัมพูชา ต้องชําระก่อนวันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี และผู้ที่ไม่ชําระค่าอากรตามระยะเวลาที่กําหนด จะถูก
ปรับเท่าตัวตามจํานวนปีที่ไม่ได้ชําระ  
 
6.4.3 สิทธปิระโยชนแ์ก่นักลงทุนต่างชาติ 

 
1)  สิทธิประโยชน์สําหรับโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติกัมพูชา 

(Qualified Investment Project: QIP)108 

โครงการลงทุนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาแห่งชาติกัมพูชา (CDC) จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ในการลงทุนขึ้นอยู่กับรูปแบบของโครงการลงทุนน้ันๆ ไม่ว่าจะต้ังอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(SEZ) หรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างรูปแบบของโครงการลงทุนที่ได้รับและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังแสดงในตารางที่ 
6.4 

 
 
 
 

  

                                                            
108  ภายใต้ Amended Law on Investment 
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ตารางที่ 6.4 ตัวอย่างโครงการลงทุนที่ได้รับและไม่ได้รบัสิทธิประโยชน ์

โครงการลงทุนท่ีไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ โครงการลงทุนท่ีได้รับสิทธิประโยชน์/เง่ือนไขด้านเงินลงทุน 

o กิจกรรมทางพาณิชย์ทุกชนิด การนําเข้า ส่งออก  
ค้าปลีก ค้าส่ง และร้านค้าปลอดภาษี 
 

o บริการขนส่ง ท้ังทางน้ํา ทางถนน ทางอากาศ ยกเว้น
การลงทุนเกี่ยวกับรถไฟ 

o ธุรกิจและบริการด้านเงินตราและการเงิน เช่น ธนาคาร
พาณิยช์ สถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัย 

o การพัฒนาท่ีดิน และการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
โกดังเก็บสินค้า 

o อุตสาหกรรมสนับสนุน ท่ีการผลิตท้ังหมดเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมส่งออก ต้องมีเงินลงทุน 0.1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐข้ึนไป 

o การผลิตเคร่ืองหนังและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องมีเงิน
ลงทุน 0.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐข้ึนไป 

o การผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ต้องมีเงินลงทุน 0.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐข้ึนไป 

o การผลิตรองเท้าและหมวก ต้องมีเงินลงทุน 0.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐข้ึนไป 

ท่ีมา: Council for the Development of Cambodia (CDC) 

สิทธิประโยชน์ที่ QIP ได้รับมีดังต่อไปน้ี 

 สามารถเลือกที่จะได้รับการยกเว้นภาษีกําไร หรือใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาพิเศษ 
โครงการต้องได้รับ Certificate of Obligation Satisfaction หรือ Certificate of 

Compliance ซึ่งจะได้รับเป็นรายปี จึงจะมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีกําไร ระยะเวลาการยกเว้นภาษี
ประกอบด้วย “Trigger Period” + 3 ปี + “Priority Period” โดยทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 ปี  

o Trigger Period มีระยะเวลาสูงสุด 3 ปี เริ่มต้ังแต่วันที่ได้รับใบรับรองการจดทะเบียน
ขั้นสุดท้าย (Final Registration Certificate: FRC) และในวันสุดท้ายของปีภาษีที่ 3 
หลังจากที่มีรายได้ครั้งแรก หรือสิ้นสุดในวันสุดท้ายของปีภาษีที่มีกําไรครั้งแรก (ใน
กรณีที่ QIP มีกําไร) ขึ้นอยู่กับว่าระยะใดสั้นกว่า 

o Priority Period มีระยะเวลาสูงสุด 3 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการและจํานวน
เงินลงทุน ยกตัวอย่างเช่น กรณีของอุตสาหกรรมเบา มี Priority Period ดังน้ี 

o โครงการที่มีเงินลงทุนตํ่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ: ไม่มี Priority Period 
o โครงการที่มีเงินลงทุนต้ังแต่ 5-20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ: มี Priority Period 1 ปี 
o โครงการที่มีเงินลงทุนมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ: มี Priority Period 2 ปี 

สําหรับการคิดค่าเสื่อมราคาแบบพิเศษ QIP สามารถเลือกลดหย่อนค่าเสื่อมราคา
สําหรับสินทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตหรือแปรรูปในอัตราร้อยละ 40  

 ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีนําเข้าสําหรับอุปกรณ์การผลิต วัสดุก่อสร้าง และอ่ืนๆ ตามประเภทของ 
QIP ดังแสดงในตารางที่ 6.5 

 ได้รับการยกเว้นภาษีส่งออก 
 
  



บทท่ี 6 แนวปฏิบตัิการลงทุนในประเทศกัมพูชา    225 
  

 

 

ตารางที่ 6.5 สินค้าที่ได้รบัการยกเว้นภาษีนําเข้าตามประเภทโครงการ QIP 

ประเภท QIP สินค้ายกเว้นภาษีนําเข้า 

QIP ท่ีผลิตเพ่ือขายในกัมพูชา อุปกรณ์การผลิต วัสดุก่อสร้าง  
 
QIP ท่ีผลิตเพ่ือส่งออก (ยกเว้นโครงการท่ี
เลือกใช้กลไกคลังสินค้าทัณฑ์บน) 
 
QIP ท่ีเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน 

 
อุปกรณ์การผลิต วัสดุก่อสร้าง วัตถุดิบท่ีใช้ผลิต สินค้าข้ันกลาง และอุปกรณ์
ตกแต่ง 
 
อุปกรณ์การผลิต วัสดุก่อสร้าง วัตถุดิบท่ีใช้ผลิต สินค้าข้ันกลาง และอุปกรณ์
ตกแต่งท่ีใช้ในการผลิต ในกรณีท่ี QIP เปน็อุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีไม่ได้ขายสินค้า
ท้ังหมดให้แก่อุตสาหกรรมส่งออก หรือสนับสนุนอุตสาหกรรมส่งออกโดยตรง QIP 
จะต้องชําระภาษีสําหรับวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตตามจํานวนสินค้าท่ีไม่ได้ผลิตเพ่ือ
สนับสนุนอุตสาหกรรมส่งออก 

ท่ีมา: Council for the Development of Cambodia (CDC) 
 

2) สิทธิประโยชน์สําหรับโครงการลงทุนภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: 
SEZ) 

ภายใต้กฎหมายการลงทุนของกัมพูชาฉบับแก้ไข (Law on Amendment to the Law on 
Investment of 2003) QIP ที่ต้ังอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนเช่นเดียวกับ 
QIP อ่ืนๆ นอกจากน้ี ยังได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ได้แก่ 

 

 ได้รับการยกเว้นมูลค่าเพ่ิม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
o สําหรับวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์การผลิต และวัตถุดิบ ที่จะนําเข้าภายใต้ QIP ที่ผลิตเพ่ือ

ส่งออก 
o สําหรับวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์การผลิต ที่จะนําเข้าภายใต้ QIP ที่ผลิตเพ่ือขายใน

กัมพูชา 
o สินค้าที่ผลิตโดย QIP ใน SEZ ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบสําหรับ QIP อ่ืนใน SEZ เดียวกัน 

ทั้งน้ี นักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับสิทธิในการชําระภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ที่อัตรา
ร้อยละ 0 ต้องเก็บบันทึกข้อมูลการยกเว้นภาษีทุกครั้งที่มีการนําเข้าสินค้า และหากมีการนําเข้าสินค้าที่ผลิต
เสร็จสิ้นแล้วไปยังตลาดท้องถิ่น นักลงทุนสามารถขอคืน VAT ตามท่ีได้เก็บบันทึกไว้ 

 

 ได้รับการอํานวยความสะดวกด้านพิธีการทางศุลกากร109 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

                                                            
109  Prakas No.734 MEF on the Special Customs Procedures ณ วันที่ 11 กันยายน 2008  
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o SEZ ที่ต้ังอยู่ภายในรัศมี 20 กม. จากด่านชายแดน: สําหรับการนําเข้า ผู้นําเข้าไม่
จําเป็นต้องย่ืนเอกสารสําแดงสินค้า (customs declaration) ที่สํานักงานศุลกากร 
และไม่ต้องมีการปิดผนึกสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ โดยจะมีการตรวจเอกสารสรุปการสําแดง
สินค้า (Customs Summarized Declaration) พร้อมกับตรวจยืนยันพนักงานที่
เกี่ยวข้องและการขนส่งสินค้าที่ทางเข้า SEZ สําหรับการส่งออก จะมีการดําเนินพิธี
การทางศุลกากรภายใน SEZ หากไม่พบสิ่งผิดปกติ ผู้ส่งออกจะได้รับเอกสารยืนยัน
จากเจ้าหน้าที่ จากน้ันสามารถขนส่งสินค้าไปยังด่านชายแดน ซึ่งจะมีการตรวจสอบ
เอกสารยืนยันอีกคร้ังหน่ึง 

o SEZ ที่ต้ังอยู่นอกรัศมี 20 กม. จากด่านชายแดน: สําหรับการนําเข้า ต้องมีการปิดผนึก
สินค้าโดยเจ้าหน้าที่ ส่วนสําหรับการส่งออก จะมีการดําเนินพิธีการทางศุลกากรใน 
SEZ และต้องมีการปิดผนึกสินค้าก่อนการขนส่งไปยังชายแดน 

 
6.4.4 รูปแบบการลงทุนของต่างชาติ 

 
กฎหมายการประกอบธุรกิจ (Law on Commercial Enterprise) ของกัมพูชากําหนดให้นักลงทุน

ต่างชาติสามารถเลือกลงทุนในกัมพูชาได้ 3 รูปแบบ คือ บริษัทจํากัด ห้างหุ้นส่วน และกิจการของต่างชาติ  
 
1)  บริษัทจํากัด 

บริษัทจํากัดจัดต้ังได้ทั้งในรูปแบบบริษัทเอกชนจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด การจัดต้ังบริษัท
จํากัดสามารถทําได้โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้ังแต่ 1 คนขึ้นไป โดยการย่ืนเอกสาร Article of 
Incorporation ต่อกระทรวงพาณิชย์ หลังจากน้ันจึงจะได้รับ Certificate of Incorporation หรือหนังสือ
สําคัญการจัดต้ังบริษัท โดยบริษัทจะมีสัญชาติกัมพูชา หากมีการจดทะเบียนและดําเนินกิจการในกัมพูชา และ
มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวกัมพูชามากกว่าร้อยละ 51 

 
2)  ห้างหุ้นส่วน 

กฎหมายกัมพูชาระบุให้ห้างหุ้นส่วน คือ การทําสัญญาระหว่างบุคคล 2 คนขึ้นไป ซึ่งอาจเป็น
สัญญาปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ ห้างหุ้นส่วนอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
และห้างหุ้นส่วนจํากัด 

 
3)  กิจการของต่างชาติ 

กิจการของต่างชาติ คือ นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นภายใต้กฎหมายของต่างชาติ แต่มีที่ต้ังและดําเนิน
กิจการในกัมพูชา ซึ่งสามารถดําเนินกิจการได้หลายรูปแบบ ดังน้ี 
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 สํานักงานตัวแทน สามารถดําเนินการติดต่อลูกค้าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแนะนําองค์กร 
สํารวจข้อมูลเชิงพาณิชย์ ทําวิจัยตลาด จัดแสดงตัวอย่างและโฆษณาสินค้าในสํานักงานหรือ
ในงานแสดงสินค้า ซื้อและเก็บสินค้าเพ่ือใช้ในงานแสดงสินค้า เช่าสํานักงานและจ้างพนักงาน
ท้องถิ่น ตลอดจนทําสัญญากับลูกค้าท้องถิ่นในนามองค์กรหลักได้ อย่างไรก็ตาม สํานักงาน
ตัวแทนไม่สามารถซื้อขายสินค้า ให้บริการ รวมทั้งดําเนินการผลิตหรือแปรรูปสินค้าในกัมพูชา
ได้  

 สาขาของบริษัทต่างชาติ สามารถดําเนินกิจการได้เช่นเดียวกับสํานักงานตัวแทน นอกจากนี้ 
ยังสามารถซื้อขายสินค้า ให้บริการ ดําเนินการผลิตและแปรรูปสินค้าได้เช่นเดียวกับวิสาหกิจ
ท้องถิ่น เว้นแต่กิจกรรมที่ถูกห้ามสําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างชาติ ทั้งน้ี สินทรัพย์
และหน้ีสินถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรหลัก  

 บริษัทลูก (subsidiary) คือ บริษัทที่จดทะเบียนโดยบริษัทต่างชาติในกัมพูชา และถือหุ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 51 โดยบริษัทต่างชาติ ทั้งน้ี บริษัทลูกนับเป็นบุคคลแยกจากองค์กรหลัก โดย
สามารถอยู่ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดก็ได้ และอาจดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกับ
วิสาหกิจท้องถิ่น เว้นแต่กิจกรรมที่ถูกห้ามสําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต่างชาติ 

 
6.5 สิทธิประโยชน์ทางการคา้กับต่างประเทศ 

6.5.1 สหรัฐอเมริกา 

 

กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี GSP จากสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least 
Developed Countries: LDCs) ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าสินค้าในบางรายการ อย่างไรก็ตาม สําหรับ
อุตสาหกรรมที่ศึกษา ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง และอัญมณีและ
เครื่องประดับ อัตราภาษีสิทธิพิเศษที่กัมพูชาได้รับไม่ต่างจากไทย (ตารางที่ 6.6) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 สิ่งทอ: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉล่ียสําหรับสินค้ากลุ่มสิ่งทอ คือ ร้อยละ 7.70 ขณะที่อัตราภาษี 
MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 7.88 

 เครื่องนุ่งห่ม: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉล่ียสําหรับสินค้ากลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม คือ ร้อยละ 10.01 ขณะที่
อัตราภาษี MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 10.27 

 รองเท้า: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉลี่ยสําหรับสินค้ากลุ่มรองเท้า คือ ร้อยละ 13.12 ขณะที่อัตรา
ภาษี MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 13.36  

 เครื่องหนัง: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉลี่ยสําหรับสินค้ากลุ่มเคร่ืองหนัง คือ ร้อยละ 6.06 ขณะท่ี
อัตราภาษี MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 7.87 

 อัญมณีและเคร่ืองประดับ: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉลี่ยสําหรับสินค้ากลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับ
คือ ร้อยละ 0.1 ขณะที่อัตราภาษี MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 3.39 
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ทั้งน้ี ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกายังอยู่ในระหว่างดําเนินการต่ออายุสิทธิพิเศษ GSP ให้แก่ประเทศที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ ทําให้ประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต้องชําระอัตราภาษี MFN และจะได้รับการคืนภาษีหลังจาก
ที่การต่ออายุเสร็จสิ้น  
 

6.5.2 สหภาพยุโรป 

 
กัมพูชาจัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจึงได้รับสิทธิภายใต้ ‘Everything but Arm’ scheme 

ทําให้ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าสินค้าทั้งหมด ยกเว้นสินค้าทางด้านอาวุธ ซึ่งรายละเอียดสิทธิ GSP แสดงใน
ตารางที่ 6.7 

 
6.5.3 ญี่ปุน่ 

 
กัมพูชาได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้ากับญี่ปุ่นในฐานะที่อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least 

Developed Countries: LDCs) นอกจากน้ี กัมพูชายังได้สิทธิพิเศษทางภาษีจากญี่ปุ่นภายใต้ความตกลง
ทางการค้าพหุภาคี คือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership Agreement: AJCEP)  

 
สิทธิพิเศษทางภาษี110 ที่กัมพูชาได้รับจากญี่ปุ่นในแต่ละรายกลุ่มสินค้า (ตารางที่ 6.8) มีรายละเอียด

ดังน้ี  

 สิ่งทอ: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉล่ียสําหรับสินค้ากลุ่มสิ่งทอ คือ ร้อยละ 0.00 ขณะที่อัตราภาษี 
MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 5.88 

 เครื่องนุ่งห่ม: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉลี่ยสําหรับสินค้ากลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม คือ ร้อยละ 0.72 ขณะท่ี
อัตราภาษี MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 9.43 

 รองเท้า: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉลี่ยสําหรับสินค้ากลุ่มรองเท้า คือ ร้อยละ 17.17 ขณะที่อัตรา
ภาษี MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 19.18 

 เครื่องหนัง: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉลี่ยสําหรับสินค้ากลุ่มเคร่ืองหนัง คือ ร้อยละ 3.93 ขณะท่ี
อัตราภาษี MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 10.57 

 อัญมณีและเคร่ืองประดับ: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉลี่ยสําหรับสินค้ากลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับ
คือ ร้อยละ 0.00 ขณะที่อัตราภาษี MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 1.53 

 

                                                            
110  สิทธิพิเศษทางภาษีพิจารณาจากทั้งสิทธิ GSP และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น โดยใช้อัตราภาษีตํ่าสุดจาก 2 สิทธิพิเศษนี้ ใน

รหัสสินค้าชนิดเดียวกัน ในการคํานวณ 
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ประเทศเพ
ือ่นบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อญั

มณ
แีละเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2 

 
 

ตารางที่ 6.6 อัตราภาษี MFN เฉลี่ย และอัตราภาษีที่ได้รับสิทธิพเิศษเฉลี่ยกับสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบระหว่างไทยและกัมพชูา (หน่วย: ร้อยละ) 

ประเทศ 
  

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง 
อัญมณีและเครื่องประดับ 

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องหนัง 
MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี 

ไทย 7.88 7.70 10.27 10.01 13.36 13.12 7.87 6.06 3.39 0.1 
กัมพูชา 7.88 7.70 10.27 10.01 13.36 13.12 7.87 6.06 3.39 0.1 

ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูล TRAINS โดยใช้ข้อมูลปี 2012 
หมายเหตุ: แบ่งกลุ่มประเภทสินค้าโดยใช้ HS Code 2012 พิกัด 4 หลัก 
 

ตารางที่ 6.7 อัตราภาษี MFN เฉลี่ย และอัตราภาษีที่ได้รับสิทธิพเิศษเฉลี่ยกับสหภาพยุโรปเปรียบเทียบระหว่างไทยและกัมพชูา (หน่วย: ร้อยละ) 

 
ประเทศ 

 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง 
อัญมณีและเครื่องประดับ 

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องหนัง 
MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี 

ไทย 6.95 5.52 10.84 8.54 8.39 4.72 4.48 0.86 0.62 ไม่ได้สิทธิ 
กัมพูชา 6.95 0.0 10.84 0.0 8.39 0.0 4.48 0.0 0.62 0.0 

ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูล TRAINS โดยใช้ข้อมูลปี 2012 
หมายเหตุ: แบ่งกลุ่มประเภทสินค้าโดยใช้ HS Code 2012 พิกัด 4 หลัก 
 

ตารางที่ 6.8 อัตราภาษี MFN เฉลี่ย และอัตราภาษีที่ได้รับสิทธิพเิศษเฉลี่ยกับญี่ปุน่เปรียบเทียบระหว่างไทยและกัมพูชา (หน่วย: ร้อยละ) 

 
ประเทศ 

 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง 
อัญมณีและเครื่องประดับ 

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องหนัง 
MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี 

ไทย 5.88 0.00 9.43 0.29 19.18 3.21 10.57 3.05 1.53 0.00 
กัมพูชา 5.88 0.00 9.43 0.72 19.18 17.17 10.57 3.93 1.53 0.00 

ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูล TRAINS โดยใช้ข้อมูลปี 2011 
หมายเหตุ: - แบ่งกลุ่มประเภทสินค้าโดยใช้ HS Code 2012 พิกัด 4 หลัก 
- สิทธิพิเศษทางภาษีจะพิจารณาทั้งจากสิทธิ GSP และความตกลงทางการค้าระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยใช้อัตราภาษีต่ําสุดจากสทิธิพิเศษที่ได้รับ ในรหัสสินค้าชนิดเดียวกัน 
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6.6 ข้อมูลเชิงพื้นที ่

6.6.1 จํานวนประชากรและกําลงัแรงงาน 

 
ในภาพรวม กัมพูชามีกําลังแรงงานไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนในกลุ่ม

อาเซียน โดยในปี 2555 กัมพูชามีกําลังแรงงาน 8,433,164 คน คิดเป็นอัตราการเติบโตจากปีก่อนหน้า
เพียงร้อยละ 2 ทั้งน้ี มีข้อสังเกตว่า กัมพูชามีอัตราการเติบโตของกําลังแรงงานค่อนข้างตํ่าเพียงร้อยละ 2-3 
ในช่วงปี 2550-2555 นอกจากน้ีอัตราการว่างงานของกัมพูชายังอยู่ในระดับตํ่า โดยในปี 2555 อัตราการ
ว่างงานของกัมพูชาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 เท่าน้ัน (ตารางที่ 6.9) 

 
ตารางที่ 6.9 กําลังแรงงานและอัตราการว่างงานของกัมพูชา ปี 2550 – 2555  

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

กําลังแรงงาน (คน) 7,416,461  7,672,099  7,875,330 8,078,134  8,260,386 8,433,164 

อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 1.7 1.7 1.9 1.6 1.5 1.5 

ท่ีมา: ฐานข้อมูลธนาคารโลก 

 
เมื่อพิจารณาในระดับจังหวัด พบว่า ในปี 2556 จังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะมีประชากรจํานวนมาก

ที่สุด ได้แก่ กําปงจาม (1,744,579 คน) พนมเปญ (1,704,071 คน) และกันดาล (1,402,961 คน) 
ตามลําดับ (ภาพที่ 6.1) ส่วนจังหวัดบันเตียเมียนเจย มีประชากร 776,051 คน มากเป็นลําดับที่ 9 จาก
ทั้งหมด 24 จังหวัด และเกาะกง มีประชากรค่อนข้างน้อย เพียง 141,110 คน 
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ภาพท่ี 6.1 จํานวนประชากรและเขตเศรษฐกิจพิเศษแยกตามจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย รวบรวมข้อมูลจาก General Population Census of Cambodia 2008, National Institute of 

Statistics, สภาเพ่ือการพัฒนาแห่งกัมพูชา (Council for the Development of Cambodia: CDC) และ Japan 
External Trade Organization (JETRO) 

หมายเหตุ: จํานวนประชากรเป็นการคาดการณ์ของปี 2556 
 

จากการรวมรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ สมาคมที่เก่ียวข้อง และหน่วยงานภาครัฐของ
กัมพูชา สภาวะกําลังแรงงานและความตึงตัวของแรงงานในจังหวัดที่เหมาะเป็นฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมที่ศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 พนมเปญ 
การท่ีกรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงของกัมพูชา ทําให้มีกําลังแรงงานกระจุกตัวอยู่มากกว่า

จังหวัดอ่ืนๆ โดยในปี 2555 มีกําลังแรงงานอายุ 15 – 64 ปีประมาณ 8.5 แสนคน ทั้งน้ี มีการคาดการณ์ว่า 
หากต้องการจ้างแรงงาน 50 คน จะใช้เวลาในการหาแรงงานประมาณ 3 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม การมีกําลัง
แรงงานจํานวนมากในเมืองจึงทําให้เกิดความวุ่นวายของสหภาพแรงงานบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับ

จังหวัด  ประชากร SEZs
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จังหวัดบริเวณชายแดน นอกจากน้ี การกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในพนมเปญทําให้มีการแย่ง
แรงงานกันระหว่างโรงงาน แรงงานมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานบ่อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการองค์กร 

 

 บันเตียเมียนเจย 
แม้จะมีกําลังแรงงานไม่มากนักและต้ังอยู่ติดกับจังหวัดสระแก้วของประเทศไทย แต่โรงงานที่

อยู่ใกล้ตัวเมืองจังหวัดบันเตียเมียนเจย (เช่น โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณซึ่งห่างจากชายแดนไทย
ประมาณ 50 กิโลเมตร)   ไม่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากจังหวัดบันเตียเมียนเจยมีโรงงาน
อุตสาหกรรมจํานวนน้อยมาก และแรงงานกัมพูชาส่วนหน่ึงต้องการทํางานในถิ่นที่อยู่ตนเอง จึงไม่ย้ายไป
ทํางานในฝั่งไทย โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการท่ีต้ังโรงงานอยู่ในบันเตียเมียนเจย พบว่า บริษัทใช้
เวลาเพียง 6 เดือน ในการจ้างแรงงาน 1,000 คน อย่างไรก็ตาม หากโรงงานมีที่ต้ังอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปอยเปตโอเนียงซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทยมาก (ประมาณ 10 กิโลเมตรจากชายแดนไทย) โรงงานมักประสบ
ปัญหาการหาแรงงานยาก เน่ืองจากแรงงานมักย้ายเข้ามาทํางานในประเทศไทย  

 
ในด้านการจ้างแรงงานน้ัน ผู้ประกอบการสามารถหาแรงงานเองหรือขอความช่วยเหลือจาก

จังหวัดได้ แรงงานที่ทํางานในบันเตียเมียนเจยมีทั้งที่มาจากในตัวจังหวัดเองและจากจังหวัดข้างเคียง เช่น 
อุดรมีชัย พระตะบอง และเสียมเรียบ ตลอดจนแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานกลับมาจากพนมเปญ สําหรับแรงงาน
ที่ย้ายกลับมาจากพนมเปญนั้น เน่ืองจากไม่ต้องการทํางานไกลถ่ินที่อยู่ และค่าครองชีพในพนมเปญสูงกว่า
ในขณะที่ค่าจ้างแรงงานไม่ต่างกันมากนัก ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ประกอบการหาแรงงานจากจังหวัดข้างเคียง 
จะต้องจัดที่พักอาศัยให้แรงงานด้วย นอกจากน้ี ยังมีประเด็นสําคัญเก่ียวกับแรงงานในบันเตียเมียนเจยท่ี
ผู้ประกอบการควรคํานึงถึง คือ แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมาก่อน จึงมีวัฒนธรรมการทํางานที่ไม่
นิยมแข่งขันกัน รวมทั้งอาจมีการขอลางานเมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียวด้วย 

 

 เกาะกง 
กําลังแรงงานในเกาะกงมีจํานวนจํากัด เพียงประมาณ 100,000 คนเท่าน้ัน ซึ่งส่วนหน่ึง

ประกอบอาชีพในภาคธุรกิจอ่ืน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และคาสิโน อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการท่ีต้ังโรงงานในเกาะกง พบว่า แม้จะมีจํานวนแรงงานจํากัด แต่เกาะกงไม่มีปัญหาแรงงานตึง
ตัว เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีจํานวนน้อยมาก โดยผู้ประกอบการสามารถหาแรงงานจาก
จังหวัดข้างเคียง เช่น โพธิสัตว์ หรือพระตะบองได้ นอกจากน้ี ในเกาะกงยังมีชุมชนอิสลาม ซึ่งนับเป็น
แรงงานที่มีศักยภาพอยู่ด้วย 
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6.6.2 ค่าจ้างแรงงาน 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พบว่า ค่าจ้างแรงงานในแต่ละพ้ืนที่ของ

กัมพูชาไม่มีความแตกต่างกันมากนัก โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังน้ี 
 
1) พนมเปญ 

ค่าจ้างแรงงานเฉล่ียในกรุงพนมเปญอยู่ที่ประมาณ 150 – 160 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือ
มากกว่า (ไม่รวมค่าล่วงเวลา คิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,800 – 5,120 บาท) ทั้งน้ี มีข้อสังเกตว่า ระบบการ
ให้ค่าจ้างแรงงานในพนมเปญเป็นแบบเหมาเด่ียว คือ ให้ค่าจ้างตามงานของแรงงานคนเดียว ซึ่งไม่
สอดคล้องกับระบบการให้ค่าจ้างของผู้ประกอบการไทยบางส่วน ที่ให้ค่าจ้างแบบเหมาทีม คือให้ตาม
จํานวนงานที่เสร็จจริงเป็นทีม  
 

2) บันเตียเมียนเจยและเกาะกง 
ค่าจ้างแรงงานเฉล่ียในบันเตียเมียนเจยและเกาะกงตํ่ากว่าค่าจ้างแรงงานในพนมเปญ โดยอยู่

ที่ประมาณ 120 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 3,840 บาท) 
 
6.6.3 โครงสร้างพื้นฐานทีส่ําคัญ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คาดว่าในอนาคตอันใกล้ โครงสร้าง

พ้ืนฐานในกัมพูชาจะพัฒนาเป็นอย่างมากจากการลงทุนของญี่ปุ่น โดยหากพิจารณารายจังหวัด พนมเปญ
เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดีกว่าบริเวณอ่ืน โครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญของกัมพูชามี
ดังน้ี 
 

1) ไฟฟ้า 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า กัมพูชายังมีปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าอยู่บ้าง โดยหาก

พิจารณาแยกตามจังหวัด ในปี 2557 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน กรุงพนมเปญมีปัญหาไฟดับประมาณ 
1 ช่ัวโมงต่อวัน และเพ่ิมขึ้นถึง 2 ช่ัวโมงต่อวันในช่วงหน้าแล้ง ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องมีเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าเป็นของตัวเอง ในขณะท่ี จังหวัดที่ติดกับชายแดนไทย เช่น บันเตียเมียนเจย และเกาะกง ไม่มี
ปัญหาไฟฟ้าดับเน่ืองจากซื้อกระแสไฟฟ้าจากไทย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต้องมี
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพ่ือป้องกันในกรณีที่อาจเกิดไฟดับเช่นกัน   

 
นอกจากปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าแล้ว กัมพูชามีต้นทุนค่าใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนในภูมิภาค โดยอัตราค่าไฟฟ้าในพนมเปญจะสูงกว่าบริเวณจังหวัดชายแดนที่ซื้อไฟฟ้าจาก
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ประเทศเพ่ือนบ้าน ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ซื้อไฟฟ้าจากไทย อัตราค่าไฟฟ้าโดยรัฐบาลกัมพูชาอยู่ที่ 23 
cent/kWh (ประมาณ 7.5 บาท) ในขณะที่ค่าไฟจากไทยอยู่ที่ 13 cent/kWh (ประมาณ 4.2 บาท) ทั้งน้ี 
ค่าไฟจะเพ่ิมสูงขึ้นอีกในกรณีที่ผู้ประกอบการใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเอง  อย่างไรก็ตาม คาดว่าปัญหาไฟฟ้า
ดับและต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงในกัมพูชาจะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ เน่ืองจากกัมพูชามีโครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งจากถ่านหินและนํ้า 

 
2)  ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ 

ในภาพรวม ระบบคมนาคมทางถนนในกัมพูชามีคุณภาพไม่ดีนักแม้จะเป็นเส้นทางภายใต้
กรอบความร่วมมือ GMS และเป็นถนน 2 ช่องทาง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบคมนาคมทางถนนเป็นไป
อย่างรวดเร็ว และคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีคุณภาพดีขึ้นมาก เน่ืองจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุน
ด้านการเงินภายใต้โครงการ ASEAN Highway Network (AHN) No.1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง 
corridor เป็นถนน 4 ช่องทาง เช่ือมจากกรุงเทพไปยังกรุงพนมเปญ (ด้วยถนนสาย R5) และจากกรุง
พนมเปญไปยังโฮจิมินห์ (ด้วยถนนสาย R1) 
 

ระบบคมนาคมทางรถไฟในกัมพูชามีคุณภาพไม่ดีนักเช่นกัน มีเส้นทางที่สําคัญ 2 เส้นทาง 
ได้แก่ ทางรถไฟจากกรุงพนมเปญไปยังสีหนุวิลล์ ว่ิงเพียงสัปดาห์ละ 3 เที่ยว และทางรถไฟจากกรุง
พนมเปญไปยังปอยเปต ซึ่งมีสภาพค่อนข้างเก่า ไม่สามารถบรรทุกสินค้าหนักได้ โดยทั้งสองเส้นทางเป็นทาง
รถไฟ 1 ราง และได้รับการสนับสนุนโดย Asian Development Bank (ADB)  
 

ในด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้า ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement: GMS 
CBTA)111 มีการริเริ่มบังคับใช้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร ณ จุดผ่านแดนอรัญ
ประเทศ-ปอยเปต เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2555 โดยมีประเด็นสําคัญดังต่อไปน้ี 

 บันทึกความเข้าใจฯ น้ีอนุญาตเฉพาะการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามพรมแดน ณ จุด
ผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจราจรเพ่ือขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสารตามบันทึกความเข้าใจฯ น้ีจะต้องมีใบอนุญาตขนส่งทางถนนข้ามพรมแดนไทย-
กัมพูชา (KH-T Cross-Border Transport Permit) ซึ่งมีอายุการใช้งาน 1 ปี (ดูรายช่ือ

                                                            
111  GMS CBTA มีประเทศภาคีทั้งส้ิน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับกฎระเบียบ

เก่ียวกับพิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการกักกันโรคพืชและสัตว์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความยุ่งยากน้อยลง ใน
ปัจจุบัน มีประเทศภาคีจํานวน 4 ประเทศ ที่ให้สัตยาบันตามความตกลงครบทุกฉบับแล้ว สําหรับประเทศไทย ได้ให้สัตยาบันพิธีสารแนบ
ท้ายความตกลงไปแล้วทั้งส้ิน 14 ฉบับ จากท้ังหมด 20 ฉบับ ที่เหลืออีก 6 ฉบับ มีทั้งที่อยู่ในระหว่างกระบวนการนําเสนอรัฐสภาพิจารณา 
และที่อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างฯ โดยสํานักงานกฤษฎีกา (ที่มา: เอกสารเผยแพร่ในงานสัมมนา “ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ FTA 
ภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2556” จัดโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เมื่อวันที่ 
20 พฤษภาคม 2557) 
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ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ  ได้ใน
ภาคผนวก 2) 

 การเดินรถตามบันทึกความเข้าใจฯ น้ีกําหนดขอบเขตการเดินรถโดยใช้เส้นทางระหว่าง
ไทย-กัมพูชา จํานวน 2 เส้นทาง ตามที่ระบุไว้ในพิธีสาร 1 แนบท้ายบันทึกความเข้าใจฯ 
ตามแนว Southern-Economic Corridor อันได้แก่  

(1) กรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี-สระแก้ว-อรัญประเทศ 
(2) กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง-พนมสารคาม-กบินทร์บุรี-สระแก้ว-อรัญประเทศ 

(ไทย)-ปอยเปต-ศรีโสภณ/เปอสาต-พนมเปญ/นากหลวง-พระเวท (กัมพูชา)  
    สําหรับแนวระเบียงเศรษฐกิจอ่ืนๆ จะเริ่มใช้ภายหลัง การเดินรถตามบันทึกความ

เข้าใจฉบับน้ีแล้ว 1 ปี  

 ให้ใช้โควตารถ 40 คัน ในระยะเริ่มต้นของการดําเนินการ  
o กัมพูชา : รถโดยสาร 30 คัน และรถขนส่ง 10 คัน 
o ไทย : รถโดยสาร 10 คัน และรถขนส่ง 10 คัน 

 ให้ใช้รูปแบบใบอนุญาตขนส่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
o ไทย : Thailand International Transport Permit 
o กัมพูชา : Cambodia Cross – Border Permit 

 ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่และจุดผ่านแดน
รับไว้ใช้ประกอบการดําเนินงาน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วย  

o รายช่ือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับอนุญาตภายใต้โควตา จํานวน 40 คัน  
o แผนที่เส้นทางที่กําหนดเป็นเส้นทางเดินรถ  
o ตัวอย่างคู่มือใบอนุญาต และสัญลักษณ์ประจํารถ  
o ตัวอย่างใบอนุญาตขับขี่  
o หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ            
o ข้อมูลเก่ียวกับกฎหมาย/ระเบียบการจราจร 

 การประ กัน ภัย บุคคลที่ ส าม  ที่ ป ระ ชุมรั บทราบการลงนามใน  MOU-on-the 
Cooperation-on-Compulsory-Motor-Vehicle-Insurance-in-Cross–Border 
ระหว่างไทยกับกัมพูชา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 โดยหน่วยงานประกันภัยแห่งชาติ
กัมพูชาจะประสานงานกับ BoT สําหรับการประกันภัยความรับผิดต่อไป 
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อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ยังไม่มีความแน่ชัดว่าหน่วยงานใดของกัมพูชาที่มีหน้าที่ออก
ใบอนุญาตดังกล่าว และมีกฎระเบียบในการขนส่งข้ามพรมแดนอย่างไร112 นอกจากน้ี ยังต้องระมัดระวังใน
การขับขี่ เน่ืองจากที่น่ังคนขับรถของไทยและกัมพูชาอยู่คนละด้าน 

 
ด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ในกัมพูชาแยกเป็นรายจังหวัด จากการรวมรวมข้อมูลและ

สัมภาษณ์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พบประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปน้ี 
 

 พนมเปญ 
ผู้ประกอบการต่างชาติในพนมเปญใช้การขนส่งทางเรือและทางถนนเป็นหลัก สําหรับทาง

เรือ พนมเปญมีท่าเรือแม่นํ้าซึ่งใช้ขนส่งไปยังท่าเรือในโฮจิมินห์ได้ และยังอยู่ใกล้กับท่าเรือนํ้าลึกสีหนุวิลล์ 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ช่ัวโมง) อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางถนน
ผ่านจุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปตเป็นหลัก เน่ืองจากการนําเข้าวัตถุดิบจากไทยมายังกัมพูชาผ่านทาง
ท่าเรือสีหนุวิลล์อาจต้องใช้เวลานานถึง 15 วัน เพราะไม่มีเรือโดยตรงจากท่าเรือแหลมฉบังมายังท่าเรือ 
สีหนุวิลล์ และยังมีค่าขนส่งจากท่าเรือสีหนุวิลล์มายังพนมเปญ เที่ยวละประมาณ 30,000 บาท ส่วนการ
ขนส่งสินค้าทางถนนจากจุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปตมายังพนมเปญ แม้ว่าคุณภาพถนนอาจไม่ค่อย 
ดีนัก แต่ไม่มีปัญหาด้านความล่าช้า  โดยการขนส่งวัตถุดิบจากไทยมายังพนมเปญใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 
3 วันเท่าน้ัน (จากปอยเปตมายังพนมเปญใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง) 

 

 บันเตียเมียนเจย 
จังหวัดบันเตียเมียนเจยมีชายแดนเช่ือมต่อกับอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ประเทศไทย ในด้านการคมนาคม เป็นจังหวัดที่สามารถเช่ือมไปยังเส้นทางภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 
(Southern Economic Corridor) ได้ถึง 3 เส้นทาง (ภาพที่ 6.2) ได้แก่ 

o Northern Subcorridor โดยใช้เส้นทาง R6 จาก ปอยเปต – เสียมเรียบ – สตึง
เตร็ง – Quy Nhon (ตอนกลางของเวียดนาม) 

o Central Subcorridor โดยใช้เส้นทาง R6 จาก ปอยเปต – เสียมเรียบ – พนมเปญ 
– โฮจิมินห์ (เวียดนาม) – วุงเตา 

o Central Subcorridor โดยใช้เส้นทาง R1
113

 จาก ปอยเปต – พนมเปญ – โฮจิ

มินห์ (เวียดนาม) – วุงเตา   

                                                            
112  จากการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา (ที่ต้ังจุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต) อนุญาตให้รถขน

สินค้าจากไทยผ่านเข้ามายังกัมพูชาได้ไม่เกินระยะทาง 30 กิโลเมตรจากพรมแดน โดยโรงงานต้องต้ังอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และ
ต้องมีการแจ้งทางการล่วงหน้าทุกคร้ัง (ไม่กําหนดจํานวนคันรถ) ในกรณีที่โรงงานไม่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) รถบรรทุกสิค้าจะ
เดินทางเข้ามายังกัมพูชาได้ถึงแค่บริเวณปอยเปต 

113  เส้นทาง R1 เชื่อมจากกรุงเทพฯ – สระแก้ว (ไทย) – ปอยเปต/ศรีโสภณ – บาเวต (กัมพูชา) – นามคาน (เวียดนาม) 
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ภาพท่ี 6.2 SEZs และถนนท่ีสําคัญในจังหวัดบันเตียเมียนเจย 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย รวบรวมข้อมูลจากสภาเพ่ือการพัฒนาแห่งกัมพูชา  

 
ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการในบันเตียเมียนเจยนําเข้าวัตถุดิบจากไทยผ่านทางจุดผ่าน

แดนอรัญประเทศ-ปอยเปต และส่งสินค้าออกด้วยการขนส่งกลับมายังท่าเรือแหลมฉบังหรือท่าเรือ
คลองเตย เน่ืองจากประหยัดเวลาและต้นทุนมากกว่าการเดินทางไปยังท่าเรือสีหนุวิลล์ ซึ่งอยู่ห่างจาก
บันเตียเมียนเจยเป็นระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร และต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 
เน่ืองจากสภาพถนนไม่ดี ทั้งน้ี การเดินทางโดยรถยนต์จากบันเตียเมียนเจยไปกรุงเทพฯ ใช้เวลาเพียง
ประมาณ 3 ช่ัวโมงเท่าน้ัน ซึ่งทําให้เกิดความสะดวกในแง่การบริหารงานด้วย 
 

นอกจากระบบคมนาคมทางถนนแล้ว ภายในจังหวัดบันเตียเมียเจยยังมีทางรถไฟเช่ือม
ระหว่างปอยเปตและศรีโสภณ (ห่างจากปอยเปตประมาณ 50 กิโลเมตร) ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
คาดว่าจะเสร็จภายในปี 2558 โดยรางรถไฟดังกล่าวสามารถบรรทุกสินค้าที่มีนํ้าหนักมากได้ 
 

สําหรับจุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปตที่อยู่ในจังหวัดบันเตียเมียนเจยน้ัน ปัจจุบันมี
ปัญหาความแออัดและการจราจรติดขัด ทําให้การดําเนินการต่างๆ ล่าช้า สาเหตุเน่ืองจากเป็นทั้งด่านตรวจ
สินค้าและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก ถนนบริเวณจุดผ่านแดนเป็นถนน 2 ช่องทาง 
การไขว้สลับข้างของช่องทางเดินรถ ตลอดจนรถเข็นสินค้าที่ผ่านเข้าออกจุดผ่านแดนเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน 
ไทยและกัมพูชาจึงมีการศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือเปิดจุดผ่านแดนเพ่ิมเติมสําหรับขนส่งสินค้าข้ามแดน
เท่าน้ัน โดยมีพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเป็นจุดผ่านแดนแห่งใหม่ 2 แห่ง คือ บริเวณตําบลป่าไร่ และตําบลท่าข้าม  
(จุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน-สตรึงบท) อําเภออรัญประเทศ  
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o จุดผ่านแดนตําบลป่าไร่: แผนงานยังไม่มีความคืบหน้า เน่ืองจากอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็น
ข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชา ปัจจุบันอยู่ในการควบคุมของทหาร โดยอนุญาต
ให้คนผ่านด่านเท่าน้ัน ทั้งน้ี จุดผ่านแดนตําบลป่าไร่อยู่บนถนนภายใต้โครงการ 
ASEAN Highway ซึ่งเช่ือมไปยัง สปป. ลาว ได้ 

o จุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน-สตรึงบท: ต้ังอยู่บนเส้นทางภายใต้โครงการ ASEAN 
Highway Network และอยู่ห่างจากถนนหมายเลข 5 ของกัมพูชาเพียง 5 
กิโลเมตร นอกจากน้ี จุดผ่านแดนดังกล่าวยังอยู่ภายใต้โครงการ Single Stop 
Inspection (SSI) ของ GMS114 ปัจจุบัน กัมพูชาออกแบบด่านและแนวสะพาน
เช่ือมระหว่างสองประเทศแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากจีน จึงมี
ความเป็นไปได้ว่าจุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน-สตรึงบทจะเปิดให้บริการก่อนจุด
ผ่านแดนตําบลป่าไร่ 

 

 เกาะกง 
เกาะกงมีชายแดนติดกับจังหวัดตราดของไทย ระบบคมนาคมที่ใช้ในเกาะกง ได้แก่ 

รถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสารประจําทาง และเรือ โดยมีเส้นทางคมนาคมที่สําคัญ คือ ถนนสาย R10115 ซึ่ง
อยู่ในแนวระเบียงย่อยชายฝั่งตอนใต้ (Southern Coastal Subcorridor) ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 
(Southern Economic Corridor) เช่ือมมาจากกรุงเทพฯ ผ่านเกาะกง ไปยังนามคาน ประเทศเวียดนามได้ 
(ภาพที่ 6.3) 
  

                                                            
114  โครงการ SSI ของ GMS กําหนดให้มีพ้ืนท่ีควบคุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่จากท้ังสองประเทศ (Common Control Area: CCA) 

กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสินค้าส่งออกของฝ่ังไทยจะทํางานอยู่ในพ้ืนที่เดียวกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสินค้านําเข้าของฝ่ัง
กัมพูชา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสินค้าส่งออกของกัมพูชาจะทํางานอยู่ในพ้ืนที่เดียวกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสินค้าส่งออกของ
ไทย 

115  เส้นทาง R10 จากกรุงเทพฯ – ตราด (ไทย) – เกาะกง – กัมปอต (กัมพูชา) – นามคาน (เวียดนาม) 
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ภาพท่ี 6.3 SEZs และถนนท่ีสําคัญในจังหวัดเกาะกง 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย รวบรวมข้อมูลจากสภาเพ่ือการพัฒนาแห่งกัมพูชา 

 
ในทางปฏิบัติ คุณภาพของระบบคมนาคมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ใช้เวลาเดินทางไปยัง

กรุงเทพฯ ประมาณ 5 – 6 ช่ัวโมง และสามารถเดินทางไปยังสีหนุวิลล์ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกันได้โดยถนน
หมายเลข 48 (เป็นส่วนหน่ึงของ Southern Coastal Subcorridor) อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปยังสีหนุ
วิลล์ค่อนข้างยากลําบากและอันตราย เน่ืองจากต้องผ่านภูเขาด้วยสภาพถนนที่ไม่ดีนัก โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในช่วงฤดูฝน กอปรกับความไม่พร้อมของท่าเรือสีหนุวิลล์ ผู้ประกอบการในเกาะกงจึงมักขนส่งสินค้าผ่าน
ไทยโดยใช้ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือคลองเตย นอกจากน้ี ผู้ประกอบการยังสามารถขนส่งสินค้าไปยัง
พนมเปญได้ด้วยถนนสาย R4 ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ช่ัวโมง แต่เส้นทางขนส่งดังกล่าวไม่เป็นที่
นิยมมากนักเพราะเป็นเส้นทางอันตรายที่ต้องผ่านภูเขา 
 

นอกจากน้ี จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ขั้นตอนด้านพิธี
การศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก-แฮมแยม ยังไม่มีความแน่นอน โดยเฉพาะการขนถ่าย
สินค้า116  
 

3)  ท่าเรือนํ้าลึกสีหนุวิลล์ (Sihanoukville Autonomous Port) 
ท่าเรือนํ้าลึกสีหนุวิลล์เป็นท่าเรือนํ้าลึกแห่งเดียวในกัมพูชา ต้ังอยู่ที่จังหวัดสีหนุวิลล์ ทางใต้

ของกัมพูชา ดําเนินการโดยภาครัฐของกัมพูชาต้ังแต่ปี 2503 มีพ้ืนที่ประมาณ 124.76 เฮกตาร์ (ประมาณ 
779.75 ไร่) ปัจจุบัน ท่าเรือสีหนุวิลล์มีท่าเทียบเรือทั้งสิ้น 9 ท่า โดยเป็นท่าสําหรับเทียบเรือขนาดกลาง
เท่าน้ัน  

                                                            
116  รถขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการบางรายสามารถเดินทางข้ามพรมแดนผ่านจุดผ่านแดนคลองใหญ่-เกาะกงได้โดยท่ีไม่ต้องเปล่ียนถ่ายสินค้า 
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สําหรับตารางการเดินเรือ การเดินเรือผ่านท่าเรือสีหนุวิลล์มีเพียง 10 เที่ยวต่อสัปดาห์ โดย
การเดินเรือจากท่าเรือสีหนุวิลล์มายังท่าเรือคลองเตยมีเพียง 1 เที่ยวต่อสัปดาห์เท่าน้ัน และยังไม่มีการ
เดินเรือมายังท่าเรือแหลมฉบังโดยตรง เช่นเดียวกับ การเดินเรือไปยังสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป ที่ต้อง
เดินทางผ่านท่าเรือของสิงคโปร์หรือฮ่องกง ด้วยขนาดเล็กของท่าเรือ ความถี่ตํ่าของตารางการเดินเรือ 
ตลอดจนเส้นทางการเดินเรือที่ไม่หลากหลาย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงไม่นิยมใช้ท่าเรือสีหนุวิลล์ในการ
นําเข้าและส่งออกสินค้าและวัตถุดิบ 
 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในกัมพูชาอาจยังไม่พัฒนามากนัก แต่มีความเป็นไปได้
เป็นอย่างย่ิงว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในกัมพูชาจะพัฒนาขึ้นอีกมาก เน่ืองจากกัมพูชา
มีโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ และที่อยู่ในแผนหลายโครงการ ทั้งโครงการ
เพ่ือพัฒนาด้านพลังงาน ระบบขนส่ง และการอํานวยความสะดวกทางการค้า เป็นต้น โดยสําหรับแผน
โครงการพัฒนาระบบขนส่ง มีจํานวนทั้งสิ้น 13 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วน
โครงการด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้า มีจํานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 33.6 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ตารางที่ 6.10) ตัวอย่างโครงการที่จะเพ่ิมความเช่ือมโยงกับไทย เช่น โครงการสร้างถนน
และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการขนส่งผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต โครงการสร้าง
สะพานสําหรับทางรถไฟปอยเปต-คลองลึก และโครงการสนับสนุนความตกลงการค้าผ่านแดนแบบทวิภาคี 
ตลอดจนกลไกความร่วมมือที่เก่ียวข้อง เป็นต้น (ดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก 3)   

 

ตารางที่ 6.10 มูลค่าและจํานวนโครงการพัฒนาการขนส่งและการอํานวยความสะดวกทางการค้า 

ของกัมพูชา 

ประเภท 
มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด ที่มีแหล่งเงนิทนุ ทั้งหมด ที่มีแหล่งเงนิทนุ 

การขนส่ง 
โครงการลงทนุ 2,351.5 1.5 8 2 
โครงการผู้ช่วยทาง

เทคนิค 
1.4 0 5 0 

รวม 2,352.9 1.5 13 2 
การอํานวยความสะดวกทางการค้า 
โครงการลงทนุ 21 0 1 0 
โครงการผู้ช่วยทาง

เทคนิค 
12.6 4.1 6 1 

รวม 33.6 4.1 7 1 
ที่มา: ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 
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6.6.4 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs)117 

 
กัมพูชามี SEZ ทั้งสิ้น 32 แห่ง ซึ่งนับว่ามีจํานวนมากเพราะภาคเอกชนทั้งจากต่างชาติและท้องถิ่น

สามารถขออนุญาตต้ัง SEZ ได้ อย่างไรก็ตาม มี SEZ เพียง 8 แห่งเท่าน้ันที่เปิดดําเนินการจริง118 (คิดเป็น
จํานวนโรงงานประมาณ 200 โรงงาน) โดยทั้งหมดยังมีพ้ืนที่ว่าง จากการที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มให้ความ
สนใจต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในกัมพูชามากข้ึนในระยะที่ผ่านมา จึงมีแนวโน้มว่าภายในระยะเวลา 5 ปี
ข้างหน้า จะมีการก่อต้ัง SEZ เพ่ิมขึ้นบริเวณปอยเปต สีหนุวิลล์ และสวายเรียง (ชายแดนกัมพูชา-
เวียดนาม)  

 
นอกจากสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนแล้ว การต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในเขต SEZ มีข้อดี

ดังต่อไปน้ี 

 กฎหมายของกัมพูชากําหนดให้ภายใน SEZ ต้องมีศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (one-stop service) ซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนภายในเขตด้านการลงทุน พิธีการ
ศุลกากร ตลอดจนดําเนินเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่างๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ  ทั้งศุลกากร กระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรม ประจําอยู่ในศูนย์ฯ ในการน้ี ผู้ประกอบการจึงไม่
จําเป็นต้องเดินทางไปยังกรุงพนมเปญเพ่ือย่ืนเอกสารที่เก่ียวข้องต่างๆ ทั้งยังมีจํานวนเจ้าหน้าที่น้อย ทําให้
ลดปัญหาความยุ่งยากของขั้นตอนออกเอกสารและการเรียกรับสินบนได้ อย่างไรก็ตาม สําหรับ SEZ บาง
แห่งที่มีจํานวนโรงงานน้อยหรือมีปริมาณการผลิตสินค้าไม่มากพอ อาจไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ที่ศูนย์ฯ 
ทุกวัน โดยอาจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สัปดาห์ละ 2 วัน หรือต้องใช้การนัดหมาย  

 เช่าที่ดินระยะยาวได้ กล่าวคือ ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถเช่าที่ดินได้นานถึง 50-70 
ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละ SEZ แต่หากต้ังอยู่นอก SEZ ผู้ประกอบการต่างชาติต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินเป็นรายเดือน 
และเช่าได้ในระยะเวลาสั้นเพียง 2–3 ปี  

 ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า และน้ํา ดีกว่าการต้ังโรงงานภายนอก SEZ 

 มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะจากการประท้วงของแรงงานและการก่อกวนของ
กลุ่มวัยรุ่น  

 มีบริการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ SEZ ในกรณีที่มีปัญหาต่างๆ เก่ียวกับ
การประกอบธุรกิจ นอกจากน้ี ในกรณีที่ผู้ก่อต้ัง SEZ มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
ผู้ประกอบการใน SEZ จะย่ิงได้รับความสะดวกมากขึ้น 

 

                                                            
117  ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งต้ังโรงงานอยู่นอกเขต SEZ เนื่องจากต้ังโรงงานมานานก่อนที่จะมีการต้ัง SEZ และต้ังโรงงานอยู่ในพนมเปญ 
118  เนื่องจากมี SEZs หลายแห่งที่ไม่มีการดําเนินการ จึงมีแนวโน้มว่าภาครัฐกัมพูชาจะทบทวนพิจารณาถอนใบอุนญาต SEZ ที่การดําเนินงาน

ไม่คืบหน้าในปี 2558 
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อย่างไรก็ตาม ต้นทุนค่าเช่าที่ดิน ตลอดจนต้นทุนค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ภายใน SEZ จะสูงกว่า
การต้ังโรงงานนอกเขต ผู้ประกอบการที่ต้ังโรงงานในพนมเปญส่วนหน่ึงจึงอยู่นอกเขต SEZ เน่ืองจากการ
ย่ืนเอกสารกับหน่วยงานรัฐซึ่งต้ังอยู่ที่พนมเปญมีความสะดวกอยู่แล้ว119 โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สําคัญ
แยกตามพ้ืนที่เป้าหมายมีทั้งสิ้น 4 แห่ง ดังแสดงในภาพที่ 6.4 

 

ภาพท่ี 6.4 SEZs ที่สําคญัแยกตามพื้นทีเ่ป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 
 

1) พนมเปญ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (Phnom Penh Special Economic Zone: PPSEZ) เป็น

โครงการของเอกชนญี่ปุ่นและกัมพูชา ต้ังอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West 
Economic Corridor) จังหวัดกันดาล ติดกับกรุงพนมเปญ ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองพนมเปญเพียง  
20-30 นาที บริหารงานโดยทีมบริหารชาวญี่ปุ่น มาเลเซีย และจีน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 360 เฮกตาร์ (ประมาณ 
2,250 ไร่) โดยเฟส 1 มีพ้ืนที่ 141 เฮกตาร์ (ประมาณ 881 ไร่) ซึ่งมีระบบสาธารณูปโภคครบครันแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างพัฒนาพ้ืนที่ในเฟส 2 ซึ่งมีพ้ืนที่ 162 เฮกตาร์ (ประมาณ 1,012.5 ไร่) 

 
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการใน PPSEZ มีจํานวนทั้งสิ้น 67 ราย เพ่ิมจาก 30 รายในระยะเวลา

เพียง 2 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนญี่ปุ่น เน่ืองจาก PPSEZ ต้ังอยู่ในแนว East-West Economic Corridor 

                                                            
119  ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่ต้ังโรงงานอยู่นอกเขต SEZ เนื่องจากต้ังโรงงานมานานก่อนที่จะมีการต้ัง SEZ 

Poipet O’Neang SEZ (POSEZ) 

Sisophon Industrial Park 

Phnom Penh SEZ (PPSEZ) 
Neang Kok Koh Kong SEZ 
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ซึ่งสามารถส่งออกไปยังญี่ปุ่นผ่านทางเวียดนามได้สะดวก คิดเป็นการจ้างแรงงานทั้งสิ้นประมาณ 15,000 
คน จํานวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ศึกษา ดังน้ี 

 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม: มีผู้ประกอบการทั้งสิ้น 9 ราย เป็นโรงงานจากญี่ปุ่น 6 ราย จีน 
2 ราย และไต้หวัน 1 ราย 

 อุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนัง: 
o ผู้ผลิตรองเท้าและส่วนประกอบรองเท้า: มีทั้งสิ้น 3 ราย เป็นผู้ประกอบการญี่ปุ่น

ทั้งหมด 
o ผู้ผลิตเคร่ืองหนัง: มีทั้งสิ้น 2 ราย เป็นผู้ประกอบการญี่ปุ่นทั้งหมด 
o ผู้ผลิตกระเป๋า: มี 1 ราย เป็นผู้ประกอบการญี่ปุ่น 

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ:  
o บริษัท Laurelton Diamonds เป็นบริษัทสาขาของ Tiffany & Co. 

(สหรัฐอเมริกา) ดําเนินการขัดเงาเพชรเพ่ือส่งออก ปัจจุบันอยู่ในระหว่างทดสอบ
กระบวนการผลิต  

o บริษัท Eurostar Diamonds Cambodia จากเบลเยียม ดําเนินการขัดเงาเพชร
เพ่ือป้อนตลาดท้องถิ่น ปัจจุบันอยู่ในระหว่างก่อสร้างโรงงาน 

 
ประเด็นที่น่าสนใจอ่ืนๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของ PPSEZ มีดังน้ี 

 ต้นทุนด้านต่างๆ ใน PPSEZ เป็นดังต่อไปน้ี 
o ค่าเช่าที่ดิน: 60 ดอลลาร์สหรัฐ/ตร.เมตร/50 ปี (ประมาณ 1,920 บาท) 
o ค่านํ้า: 0.3 ดอลลาร์สหรัฐ/ลบ.ม. (ประมาณ 10 บาท) 
o ค่ากําจัดนํ้าเสีย: สูงสุด 0.26 ดอลลาร์สหรัฐ/ลบ.ม. (ประมาณ 8 บาท) 
o ค่าไฟฟ้า: 0.2016 ดอลลาร์สหรัฐ/kwH (ประมาณ 6 บาท) 
o ค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภค: 0.06 ดอลลาร์สหรัฐ/ตร.ม./เดือน (+VAT ร้อยละ 

10) (ประมาณ 2 บาท) 

 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีคุณภาพพอสมควร โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ SEZ อ่ืนตาม
แนวชายแดน โดยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าของตนเองในกรณีที่เกิดไฟดับ และมีระบบบําบัดนํ้า
เสีย อย่างไรก็ตาม ต้นทุนค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูง เน่ืองจาก PPSEZ ไม่ได้ใช้กระแสไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าของกัมพูชา แต่มีบริษัทผลิตไฟฟ้าส่งกระแสไฟฟ้าให้ 

 มีนโยบายห้ามแรงงานที่ลาออกเข้าทํางานที่โรงงานอ่ืนซึ่งต้ังอยู่ใน PPSEZ ในระยะเวลา 1 
ปี จึงไม่มีปัญหาด้านการแย่งแรงงานกันระหว่างโรงงาน โดยนโยบายดังกล่าวสามารถ
ปฏิบัติได้จริงเน่ืองจากผู้ประกอบการใน PPSEZ รู้จักกันเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้จัดการ 
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PPSEZ ก็รู้จักผู้จัดการโรงงานเช่นกัน ทําให้สามารถตรวจสอบเมื่อมีแรงงานลาออกและ
สมัครงานใหม่ได้ 

 เจ้าหน้าที่ใน PPSEZ มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการใน PPSEZ 
จึงได้รับการอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และพิธีการศุลกากร 

 ภายใน PPSEZ มี dry port ซึ่งเป็นสถานีรับสินค้าที่มีระบบคมนาคมขนส่งทางบกที่
เช่ือมโยงกับท่าเรือ และมีบริการนําเข้าและส่งออก ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ให้บริการ ทําให้สะดวกสําหรับการตรวจสอบสินค้าและการผ่านพิธีการศุลกากรภายใน
เขต 

 มีหอพักสําหรับแรงงาน 

 สนับสนุนให้ธนาคาร ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ และสถานพยาบาลมาต้ังในเขต และ
ร่วมมอืกับทหารและตํารวจในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือรักษาความปลอดภัย 

 ผู้ประกอบการท่ีจะต้ังโรงงานใน PPSEZ ได้ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด เช่น โรงงาน
ฟอกย้อมต้องมีระบบบําบัดของเสียภายในโรงงาน 
 

2) บันเตียเมียนเจย 

จังหวัดบันเตียเมียนเจยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอ
เนียง และนิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ 

 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียง (Poipet O’Neang Special Economic Zone: 
POSEZ) 
เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี 2549 โดย Chhay Chhay Investment Company Limited ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการชาวจีน อยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ 20 กิโลเมตร และต้ังอยู่ห่าง
จากถนนหมายเลข 5 เพียง 5 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 280 เฮกตาร์ (ประมาณ 1,750 ไร่) 
แบ่งเป็น 4 เฟส ปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่ีต้ังโรงงานอยู่ใน POSEZ 4 ราย ได้แก่ 

o Campack Co., Ltd.: ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ดําเนินการผลิตกล่องเคร่ืองประดับเพียง ½ 
ของพื้นที่ทั้งหมด มีแรงงาน 230 คน   คาดว่าในอนาคตจะดําเนินการผลิต
เครื่องประดับโดยบริษัท Simmer Inter Co., Ltd. 

o Hi-tech Apparel (Cambodia) Co., Ltd.: พ้ืนที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตร 
คาดว่าจะเช่าพ้ืนที่เพ่ิมเติม 

o ML Intimate Apparel (Cambodia) Co.,Ltd: ผู้ประกอบการเคร่ืองนุ่งห่มจาก
ฮ่องกง อยู่ในระหว่างก่อสร้างโรงงาน 
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o Wireform Precision Parts Col., Ltd.: ผู้ประกอบการช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์จาก
ไทย 

 
ประเด็นที่น่าสนใจอ่ืนๆ เก่ียวกับ POSEZ มีดังน้ี 

o ต้นทุนด้านต่างๆ ใน POSEZ เป็นดังต่อไปน้ี 
- ค่าเช่าที่ดิน 35 ดอลลาร์สหรัฐ/ตร.ม/ 70 ปี (ประมาณ 1,120 บาท) 
- ค่านํ้า: 13 บาท/ลบ.ม.  
- ค่าไฟ: 5 บาท/KwH 
- ค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภค: 0.04 ดอลลาร์สหรัฐ/ตร.ม./เดือน (ประมาณ 

1 บาท) 
o สิทธิในการเช่าที่ดินสูงสุด 70 ปี ในขณะที่ SEZ อ่ืนส่วนมากมีระยะเวลาในการเช่า

ที่ดินสูงสุด 50 ปี 
o มี Dry Port ซึ่งเป็นสถานีรับสินค้าที่มีระบบคมนาคมขนส่งทางบกที่เช่ือมโยงกับ

ท่าเรือ และมีบริการนําเข้าและส่งออกในพ้ืนที่ ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ตรวจสอบสินค้าด้วย 

o ได้รับการดูแลจากทั้งทหารและตํารวจ ตลอดจนมียามรักษาการณ์ 24 ช่ัวโมง 
o ผู้ประกอบการใน POSEZ ใช้รถบรรทุกสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันในการ

ขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบังเพ่ือลดต้นทุน 
o POSEZ อยู่ใกล้กับจุดผ่านแดนป่าไร่มากกว่าถนนหมายเลข 5 แต่เป็นจุดที่มีข้อ

พิพาทระหว่างไทยและกัมพูชา เส้นทางคมนาคมจาก POSEZ ไปยังจุดผ่านแดนจึง
ยังไม่มีคุณภาพ ทั้งน้ี คาดว่านักลงทุนจีนจะพัฒนาถนนเส้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2558 เน่ืองจากจุดผ่านแดนดังกล่าวอยู่บนทางถนนภายใต้โครงการ 
ASEAN Highway ซึ่งเช่ือมไปยัง สปป. ลาว ได้ 

o สภาพถนนบริเวณ POSEZ ไม่ดีนัก เกิดนํ้าท่วมในช่วงฤดูฝน 

 นิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ (Sisophon Industrial Park: SIP) 
เป็นการร่วมทุนโดยผู้ประกอบการไทย ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มรับสมัครงานปลายปี 
2556 เปิดดําเนินการวันที่ 6 มกราคม 2557 ต้ังอยู่ห่างจากปอยเปตประมาณ 50 
กิโลเมตร ล่าสุด SIP เพ่ิงได้รับอนุญาตให้ดําเนินการเป็น SEZ จึงยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐมา
ประจําที่ one-stop service ภายในเขต ปัจจุบันมีผู้เช่า 2 ราย ได้แก่ TK Garment 
(Cambodia) Co., Ltd. และ SP Brother (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งทั้งสองรายเป็น
ผู้ผลิตเคร่ืองนุ่งห่มไทย 
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จุดเด่นที่สําคัญของ SIP คือ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพดี ตําแหน่งที่ต้ังซึ่งอยู่ใกล้
จุดที่เป็นแหล่งแรงงานจากอุดรมีชัยและเสียมเรียบ และอยู่ห่างจากชายแดนพอสมควร จึง
ไม่มีปัญหาแรงงานข้ามฝั่งไปทํางานที่ไทย ตลอดจนยังต้ังอยู่ใกล้ทางรถไฟท่ีกําลังก่อสร้าง 
นอกจากน้ี SIP ยังได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดบันเตียเมียนเจยในด้านต่างๆ เช่น 
พัฒนาระบบคมนาคม และอํานวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร อย่างไรก็ตาม ค่าเช่า
ที่ดิน SIP สูงกว่า POSEZ ซึ่งต้ังอยู่ที่จังหวัดเดียวกัน โดยอยู่ที่ 40 ดอลลาร์สหรัฐ/ตร.ม./
40 ปี (ประมาณ 1,280 บาท) 

 
3) เกาะกง 

จากข้อมูลของสภาเพ่ือการพัฒนาแห่งกัมพูชา120 จังหวัดเกาะกงมีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสิ้น 5 
แห่ง ได้แก่ Neang Kok Koh Kong SEZ, Suoy Chheng SEZ, Oknha Mong SEZ, Ratana SEZ และ 
Kiri Sakor Koh Kong SEZ โดยมีเพียง Neang Kok Koh Kong SEZ เท่าน้ันที่ดําเนินการผลิตจริง 

 
Neang Kok Koh Kong SEZ มีพ้ืนที่ 335.43 เฮกตาร์ (ประมาณ 2,250 ไร่) ได้รับอนุญาต

ให้ดําเนินการต้ังแต่ปี 2545 ปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่ีลงทุนในเขตเศรษฐกิจดังกล่าว 4 ราย ได้แก่ บริษัท 
Camko Motor จํากัด (ผลิตช้ินส่วนและประกอบรถยนต์), บริษัท Yazaki จํากัด (ผลิตสายไฟสําหรับ
รถยนต์), บริษัท Mikasa จํากัด121 (ผลิตลูกบอลกีฬา) และบริษัท Nice Apparel ซึ่งเป็นผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ของไทย  

 

จุดเด่นของ Neang Kok Koh Kong SEZ คือ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีคุณภาพดีพอสมควร 
และมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐ จึงสามารถอํานวยความสะดวกนักลงทุนที่ต้ังโรงงานในเขตได้
เป็นอย่างดี ทั้งการจัดต้ังโรงงาน จดทะเบียนกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หาแรงงาน และเป็นตัวกลางในการ
เจรจากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร นอกจากน้ี Neang Kok Koh Kong SEZ ยังมีนโยบายดึงดูดนักลงทุนโดยการ
สร้างโรงงานให้ โดยนักลงทุนต่างชาติจ่ายเพียงค่าเช่าโรงงานเท่าน้ัน 

 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก Neang Kok Koh Kong SEZ นําเข้าไฟฟ้าจากไทย ต้นทุนค่าไฟฟ้า
จึงค่อนข้างสูง นอกจากน้ี เน่ืองจากมีผู้ประกอบการภายในเขตเพียง 4 ราย one-stop service ภายในเขต
จึงไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐมาประจําการ 

 
ต้นทุนด้านต่างๆ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สําคัญแยกตามพ้ืนที่เป้าหมายดังแสดงในตารางที่ 

6.11 
                                                            
120  สภาเพ่ือการพัฒนาแห่งกัมพูชาไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่จัดทําข้อมูลดังกล่าว 
121  บริษัท Mikasa ขยายฐานการผลิตมาจากบริษัทที่ต้ังอยู่ในจังหวัดระยอง 
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ตารางที่ 6.11 ต้นทุนด้านต่างๆ ของ SEZs ที่สําคญั 

 Phnom Penh SEZ Poipet O’Neang SEZ  Koh Kong SEZ 

ค่าเช่าที่ดิน 60 USD/ตร.ม./50 ปี 
(1,920 บาท) 

35 USD/ตร.ม./70 ปี 
(1,120 บาท) 

40 USD/ตร.ม./40 ปี 
(1,280 บาท) 

30 USD/ตร.ม./30 ปี 
40 USD/ตร.ม./50 ปี 
(960 หรือ 1,280 บาท) 

ค่าไฟฟ้า 0.20 USD/Kwh (6 บาท) 0.15 USD/Kwh (5 บาท) 0.25 USD/Kwh (8 บาท) 0.18 USD/Kwh (6 บาท) 

ค่าน้ํา 0.3 USD/ลบ.ม. (10 บาท) 0.4 USD/ลบ.ม. (13 บาท) ไม่มีข้อมูล 0.47 USD/Kwh (15 บาท) 

ค่าบําบัดน้ําเสีย 0.26 USD/ลบ.ม. (8 บาท) - รับผิดชอบโดยผู้เช่า - 

ค่าบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 0.06 USD/ตร.ม./เดือน  
(2 บาท) 

0.04 USD/ตร.ม./เดือน  
(1 บาท) 

0.08 USD/ตร.ม./เดือน  
(3 บาท) 

0.04 USD/ตร.ม./เดือน (1 บาท) 

จํานวนผู้ประกอบการ ทั้งหมด 67 ราย 
- เครื่องนุ่งห่ม 9 ราย 
- รองเท้าและเครื่องหนัง 6 ราย 
- อัญมณีและเครื่องประดับ 1 
ราย 

ทั้งหมด 4 ราย 
- เครื่องนุ่งห่ม 2 ราย 
- กล่องเครื่องประดับ 1 ราย 
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1 ราย 

ทั้งหมด 2 ราย เป็นผู้ประกอบการ
เครื่องนุ่งห่ม 

ทั้งหมด 4 ราย 
- เครื่องนุ่งห่ม 1 ราย 
- อุปกรณ์กีฬา 1 ราย 
- ชิ้นส่วนและประกอบรถยนต์ 1 
ราย 

- สายไฟสําหรับรถยนต์ 1 ราย 

ที่มา: คณะผู้วิจัย รวบรวมข้อมูลจาก JETRO, CDC และการสัมภาษณ์
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6.7 ข้อควรพจิารณาที่สาํคญัในการเข้าไปลงทนุ 

 
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าไปลงทุนในกัมพูชาควรพิจารณาประเด็นที่สําคัญดังต่อไปน้ี 
 
1) แรงงาน 

 ผู้ประกอบการอาจประสบปัญหาความตึงตัวของแรงงานในช่วงต้นของการประกอบการ 
อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พบว่า การขาด
แคลนแรงงานไม่ใช่ปัญหาหลักด้านแรงงานของกัมพูชา เพราะกัมพูชายังมีประชากรวัยรุ่น
และวัยทํางานจํานวนมาก ในขณะที่ยังไม่มีอุตสาหกรรมในประเทศมากนัก ทั้งน้ี 
ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานได้ส่วนหน่ึง ด้วยวิธีดังต่อไปน้ี 

o หาจากจังหวัดข้างเคียง โดยการพูดคุยและนําเสนอข้อดีของการทํางานกับบริษัทให้แก่
ผู้นําหมู่บ้าน 

o ออกนโยบายให้แรงจูงใจแรงงานในการชักชวนเพ่ือนแบบปากต่อปาก เช่น นโยบายให้
ค่าตอบแทน หากแรงงานชักชวนเพ่ือนมาทํางานแล้วผ่านช่วงทดลองงานได้ 

o ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐท้องถิ่น เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารด้านความ
ต้องการจ้างแรงงานไปยังพ้ืนที่ชนบท 

o ในกรณีที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขต SEZ ผู้ประกอบการสามารถขอความ
ช่วยเหลือจาก SEZ ได้ 

o ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในการฝึกฝีมือแรงงาน โดยบริษัทจะได้แรงงานท่ีมี
ทักษะในอนาคต  

 กัมพูชามีการประท้วงของแรงงานบ่อยครั้ง ซึ่งมักเกิดในพนมเปญและบริเวณชายแดน
เวียดนาม-กัมพูชา โดยเฉพาะในโรงงานของนักลงทุนจีนหรือโรงงานท่ีสร้างมาเป็นระยะ
เวลานาน เน่ืองจากให้ค่าจ้างแรงงานตํ่า มีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม และปัญหาสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ี สหภาพแรงงานในกัมพูชามีความ
เข้มแข็งมาก จากกฎระเบียบภายใต้กฎหมายแรงงานที่เอ้ือต่อการจัดต้ังสหภาพแรงงานได้
ด้วยแรงงานจํานวนน้อย ทั้งยังมีกฎระเบียบคุ้มครองในกรณีที่สหภาพแรงงานก่อการประท้วง 
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐกัมพูชากําลังพิจารณาออกกฎระเบียบเกี่ยวกับสหภาพแรงงานใหม่ มี
จุดประสงค์เพ่ือจัดระเบียบการประท้วงของแรงงาน กล่าวคือ อนุญาตให้แรงงานประท้วงได้ 
แต่ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนที่ถูกต้อง เช่น ต้องแจ้งนายจ้างล่วงหน้าก่อนประท้วง และต้องแจ้ง
เหตุผลของการประท้วง  

 อัตราการเปลี่ยนงานของแรงงานกัมพูชาสูง สาเหตุจากวัฒนธรรมการทํางานที่ต้องการความ
แปลกใหม่ในการทํางาน ย้ายถิ่นฐานบ่อย เปลี่ยนงานเมื่อได้เงินเดือนสูงกว่า 
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 แรงงานขาดทักษะและประสิทธิภาพในการทํางาน ผู้ประกอบการต้องฝึกอบรมแรงงานก่อน
ให้เข้าสายการผลิตจริง โดยเวลาฝึกอบรมจะแตกต่างออกไปตามความซับซ้อนของลักษณะ
งาน นอกจากน้ี ผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงานได้ โดยการให้เงินจูงใจ
ทั้งสายการผลิตตามจํานวนสินค้าที่ผลิตได้เกินเป้าหมาย ในขณะเดียวกัน ภาครัฐกัมพูชามี
ความพยายามเพ่ิมทักษะให้แรงงาน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนของประเทศที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน เช่น ญี่ปุ่น ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และยังมีการสร้างศูนย์
พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาแรงงานก่ึงทักษะด้วย 

 ค่าจ้างแรงงานในกัมพูชาเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนัง สาเหตุส่วนหน่ึงอาจมาจากปัจจัยด้าน
การเมืองภายใน และยังมีแนวโน้มว่ารัฐบาลมีนโยบายข้ึนค่าจ้างแรงงานปีละประมาณ 12-15 
ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากน้ี ผู้ประกอบการยังต้องคํานึงถึงต้นทุนด้านสวัสดิการแรงงาน เช่น 
ค่าที่พักอาศัย ค่าอาหาร และค่าเดินทางด้วย 

 แรงงานไม่มีพละกําลังในการทํางาน โดยเฉพาะในแถบชนบท สาเหตุจากสภาพความเป็นอยู่
ไม่ดี ผู้ประกอบการจึงต้องดูแลด้านสุขภาพแรงงานค่อนข้างมาก ทําให้อาจมีต้นทุนดังกล่าว
เพ่ิมขึ้น 

 แรงงานขโมยสินค้า จึงต้องมียามรักษาการณ์ตรวจแรงงานก่อนออกจากโรงงานอย่าง
เคร่งครัด 

 
2) โลจิสติกส์และระบบศุลกากร 

 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูง เน่ืองจากมีจํานวนผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในกัมพูชาน้อย 

 ระบบศุลกากรเป็นระบบ manual จึงเป็นช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเรียกสินบนจาก
ผู้ประกอบการ นอกจากน้ี ภายใต้ระบบ manual การที่กัมพูชาขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และ
ความเช่ียวชาญ ทําให้การดําเนินงานด้านพิธีการศุลกากรล่าช้า ทั้งน้ี การต้ังโรงงานใน SEZ 
ซึ่งมี one-stop service อาจช่วยบรรเทาปัญหาได้ในระดับหน่ึง โดยให้เจ้าหน้าที่ SEZ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐช่วยเจรจา 

 เอกสารรับรอง เช่น หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) มีราคาสูง
มาก และคิดราคาตามปริมาณสินค้า แตกต่างจากไทยที่คิดราคาตาม invoice ทําให้เกิด
ต้นทุนแฝงแก่ผู้ระกอบการซึ่งอาจไม่สามารถประเมินล่วงหน้าได้   

 ปัจจุบัน ภาครัฐกําลังดําเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบศุลกากรด้วยการผลักดันให้มีการ
ทํา self-certification 
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3) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
กัมพูชามีปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะไฟฟ้า ที่มีปัญหาทั้งด้านกระแสไฟฟ้า

ไม่เพียงพอและต้นทุนค่าไฟฟ้าสูง และระบบคมนาคมซึ่งมีคุณภาพไม่ดีนัก 
 

4) การคอร์รัปช่ัน 
เจ้าหน้าที่รัฐของกัมพูชามีการเรียกรับสินบนเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงแรกของ 

การดําเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการยังไม่มีความรู้ด้านขั้นตอนและกฎระเบียบที่ถูกต้อง  
 

6.8 หน่วยงานท่ีสาํคญัในการติดต่อเพื่อเข้าไปลงทุน 

 
1) กองส่งเสริมการลงทุนภายในต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

ที่อยู่:  555 ถ. วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
โทรศัพท:์  02-553-8218, 02-553-8395 
โทรสาร:  02-553-8318 
อีเมล:  head@boi.go.th 
 

2) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เมืองพนมเปญ 
ที่อยู่:  Royal Thai Embassy No.196 Preah Norodom Boulevard, 

Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 
โทรศัพท:์  (855) 23 726 306-8  
โทรสาร:  (855) 23 726 303 
อีเมล:  thaipnp@mfa.go.th 
 

3) สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา 
ที่อยู่:  No.196 Preah Norodom Boulevard, 

Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 
โทรศัพท:์  (855) 16 958 065  
อีเมล:  admin@tbccambodia.org 

 
4) สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองพนมเปญ 

ที่อยู่:  Royal Thai Embassy No.196 Preah Norodom Boulevard, 
Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 

โทรศัพท:์  (855) 23 726 306-8  
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โทรสาร:  (855) 23 726 303 
อีเมล:  thaicompnh@online.com.kh, thaitcphnompenh@ditp.go.th 

 
5) ธนาคารกรุงไทย สาขาพนมเปญ 

ที่อยู่:  149 Road 215, Sangkat Deipo 1 
 Khan Toul Kok, Phnom Penh 
โทรศัพท:์  (855) 23 882 959, (855) 23 883 720  
โทรสาร:  (855) 23 883 719 
อีเมล:  br.phnompenh@ktb.co.th 
 

6) Banteay Meanchey Chamber of Commerce (BMCC) 
ที่อยู่:  Banteay Meanchey Province Hall of the Governor 
 National Road No.5, Village 3 
 Serey Sophorn City, Banteay Meanchey 
โทรศัพท:์  (855) 17 834 283, (855) 12 801 166  
 

7) Council for the Development of Cambodia (CDC) 
ที่อยู่:  Government Palace, Sisowath Quay 
 Wat Phnom, Phnom Penh 
โทรศัพท:์  (855) 23 427 597, (855) 23 981 154, (855) 23 992 355   
โทรสาร:  (855) 23 428 954, (855) 23 427 597, (855) 23 992 931  
อีเมล:  info@cambodiainvestment.gov.kh, cdc.cib@online.com.kh, 

enquiry@cambodiasez.gov.kh 
 

8) Garment Manufacture Association in Cambodia (GMAC) 
ที่อยู่:  No. 175 Jawahar Nehru Blvd. (Street 215)  
 Phnom Penh 
โทรศัพท:์  (855) 23 301 181  
โทรสาร:  (855) 23 882 860  
อีเมล:  info@gmac-cambodia.org 
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9) JETRO Phnom Penh Office 
ที่อยู่:  2F Phnom Penh Tower, #445 
 Monivong Blvd (St. 93/232) 
 Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara, Phnom Penh 
โทรศัพท:์  (855) 23 866 253 
โทรสาร:  (855) 23 866 220 
 

10) Phnom Penh SEZ (PPSEZ) 
ที่อยู่:  Phnom Penh SEZ  
 National Road No.4, Khan Posenchey, Kandal 
โทรศัพท:์  (855) 23 729 798  
อีเมล:  sales@ppsez.com 

 
11) Poipet O’Neang SEZ (POSEZ) 

ที่อยู่:  Poipet O’Neang SEZ 
 Poipet & Nimith Communes, O’chrov District, Banteay Meanchey 
โทรศัพท:์  (855) 17 388 828   
อีเมล:  kchualex@gmail.com 
 

12) Sisophon Industrial Park (SIP) 
ที่อยู่:  Soun Snea St., Phum Dei Lou 
 Sangkat Tuek Thla, Serei Saophoan City, Banteay Meanchey 
โทรศัพท:์  (855) 12 718 717   
อีเมล:  info@sipcambodia.com 
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7.1  การวิเคราะห์เชิงอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

7.1.1 การจ้างงาน 

 
จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มลาว (Association of the Lao Garment Industry: 

ALGI) ในปี 2557 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ สปป. ลาว มีการจ้างแรงงานประมาณ 35,000 คน 
ซึ่งลดลงอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ สปป. ลาว 
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากแรงงานลาวนิยมย้ายไปทํางานในไทยซึ่งให้ค่าจ้าง
แรงงานสูงกว่า และสาเหตุจากแรงงานในชนบทไม่มีข้อมูลเก่ียวกับตําแหน่งงานว่าง ทั้งลักษณะงาน ค่าจ้าง 
และการพักอาศัย  

 
ในการแก้ปัญหาภาวะแรงงานตึงตัว สมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มลาวได้รับเงินช่วยเหลือในการหา

แรงงาน และเริ่มดําเนินการหาแรงงานจากจังหวัดอ่ืน เช่น เชียงขวาง และหลวงพระบาง เป็นต้น นอกจากน้ี 
ยังมีแนวโน้มว่า สปป. ลาว จะปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่า เพ่ือดึงให้แรงงานชาวลาวทํางานในประเทศมากข้ึน 
ทั้งน้ี การต้ังโรงงานผลิตเคร่ืองนุ่งห่มที่มีจํานวนแรงงานประมาณ 100 คน สามารถทําได้ไม่ยาก แต่
ผู้ประกอบการต้องดูแลด้านสวัสดิการแรงงานเป็นอย่างดี เพ่ือลดอัตราการลาออกจากงาน 

 
สําหรับค่าจ้างแรงงาน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ค่าจ้างแรงงานของแรงงานที่เพ่ิง

เริ่มทํางาน (ไม่มีทักษะเลย) อยู่ที่ 90 ดอลลาร์หสรัฐต่อเดือน (ประมาณ 2,880 บาท) โดยอัตราดังกล่าวไม่รวม
ค่าล่วงเวลาและเงินสวัสดิการต่างๆ หากผ่านการฝึกอบรมแรงงานมาแล้ว 3 เดือน ค่าจ้างแรงงานเฉล่ียของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มใน สปป. ลาว อยู่ที่ 100-120 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 3,200-
3,840 บาท) ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตเป็นหลัก นอกจากค่าจ้างแรงงานดังกล่าวแล้ว กฎหมาย สปป. 
ลาว ยังกําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าอาหารกลางวันให้ลูกจ้างในอัตรา 8,500 กีบต่อวัน (ประมาณ 34 บาท) 
ส่วนค่าล่วงเวลาน้ัน คิดเป็นช่ัวโมงโดยอิงจากค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าที่ 626,400 กีบต่อเดือน (ประมาณ 2,500 
บาท) 
 
7.1.2  ขนาดและจํานวนสถานประกอบการ 

 

จากข้อมูลของ ALGI จํานวนโรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ สปป. ลาว มีมากกว่า 
100 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก ALGI ทั้งสิ้น 67 ราย และผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้รับจ้างเหมา
ช่วง (Sub-contractor) ซึ่งไม่ได้ผลิตเพ่ือส่งออกและไม่ได้เป็นสมาชิก ALGI อีกประมาณ 50 ราย โดย



254 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์: โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

 

ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้รับจ้างเหมาช่วงทั้งหมดเป็นโรงงานขนาดเล็ก มีเครื่องจักรประมาณ 30 – 50 จักรต่อ
โรงงาน 

 
โรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ สปป. ลาว ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลาง มี

แรงงานประมาณ 300- 500 คน และดําเนินการผลิตเพ่ือส่งออก โดยมีโรงงานขนาดใหญ่เพียงบางส่วน ซึ่งบาง
โรงงานอาจมีจํานวนแรงงานมากถึง 2,000 คน ในด้านสัดส่วนของนักลงทุนต่างชาติ โรงงานของนักลงทุน
ต่างชาติคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ทั้งจากสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และไทย โดยโรงงานผลิตเคร่ืองนุ่งห่มที่
เป็นเจ้าของโดยชาวลาวคิดเป็นสัดส่วนน้อย เน่ืองจากชาวลาวส่วนใหญ่ขาดทักษะในการดําเนินธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมและขาดความรู้เชิงเทคนิค (know-how) จึงนิยมลงทุนในรูปแบบของการร่วมทุนกับ
ผู้ประกอบการไทย 

 
 ทั้งน้ี มีข้อสังเกตว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในเวียงจันทน์

และพื้นที่โดยรอบเวียงจันทน์ และตั้งอยู่นอกเขต SEZ เน่ืองจากต้ังโรงงานมาก่อนที่ SEZ จะเร่ิมก่อสร้าง 
สําหรับในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีโรงงานเครื่องนุ่งห่มต้ังอยู่ ได้แก่ สะหวันนะเขต (2 โรงงานของชาวไต้หวันและจีน) 
และปากเซ (1 โรงงาน เป็นการร่วมทุนระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวลาว)   

 
7.1.3  ลักษณะของห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรม 

 
กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ สปป. ลาว ยังมีไม่ครบ

ทุกขั้นตอน โดยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ สปป. ลาว มีเพียงโรงงานฟอกย้อมขนาดเล็กของรัฐบาลเท่าน้ัน 
เน่ืองจากยังขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัย แรงงานทักษะ ตลอดจนบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านการผลิตและการ
บริหารจัดการ ส่วนขั้นตอนการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มน้ัน ทั้งหมดเป็นการผลิตแบบ CMT (cut, make and trim) 
คือ การตัด เย็บ และตกแต่งเคร่ืองนุ่งห่ม สินค้าที่ผลิตส่วนใหญ่ คือ เสื้อเช้ิต และเสื้อยืด โดยการนําเข้าวัตถุดิบ
จากต่างประเทศ เช่น ไทย และจีน   

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  พบว่า อุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน สปป. ลาว คือ ตลาดภายในประเทศมีขนาดเล็ก ชาวลาวขาดความรู้
และทักษะในการผลิตและบริหารจัดการ ตลอดจนความสามารถด้านภาษา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อกับ
ผู้ประกอบการต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ALGI มีความเห็นว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ  
สปป. ลาว จะพัฒนาขึ้นอีกในระยะ 4-5 ปีข้างหน้า เน่ืองจาก ALGI ได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศให้
จัดต้ังศูนย์ตัดเย็บเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาแรงงาน  
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7.1.4  สถานภาพทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 

 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล อาจกล่าวได้ว่า ระดับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มของ สปป. ลาว ยังไม่สูงนัก เห็นได้จากการที่ไม่มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้นนํ้าและกลางนํ้า
ซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตที่จําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง ทั้งน้ี มีเพียงโรงงานฟอกย้อมขนาดเล็กซึ่งเป็น
เจ้าของโดยรัฐบาลเท่าน้ัน  

 

7.1.5 ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 

 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใน สปป. ลาว ดําเนินการผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลัก ดังน้ัน สําหรับ

อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ตลาดส่งออกจึงมีความสําคัญมากกว่าตลาดในประเทศ นอกจากน้ี ตลาดในประเทศ
ยังมีขนาดเล็กมาก และกําลังซื้อของประชาชนก็ไม่สูงนัก ทําให้ตลาดเครื่องนุ่งห่มใน สปป. ลาว ไม่มีย่ีห้อสินค้า
ของตนเอง 

 
มูลค่าการส่งออกเคร่ืองนุ่งห่มของ สปป. ลาว ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก (ภาพท่ี 7.1) แต่หาก

พิจารณาในระยะยาว มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2556 การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของ  
สปป. ลาว มีมูลค่า 201.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากมูลค่า 152.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2550 ถึง
ร้อยละ 32 ส่วนปริมาณสินค้าส่งออกเป็นไปในทิศทางเดียวกับมูลค่าการส่งออก กล่าวคือ ยังมีความไม่แน่นอน 
แต่หากพิจาณาในระยะยาว พบว่า จํานวนเครื่องนุ่งห่มที่ส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2556 สปป. ลาว 
ส่งออกเคร่ืองนุ่งห่มเป็นจํานวนประมาณ 50 ล้านช้ิน เพ่ิมขึ้นจากประมาณ 48.1 ล้านช้ินในปี 2550  
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ภาพท่ี 7.1 มูลคา่และปริมาณการสง่ออกเครื่องนุง่ห่มของ สปป. ลาว ปี 2550-2556

 
ท่ีมา: Association of the Lao Garment Industry (ALGI) 

 
ตลาดส่งออกหลักของสินค้าเคร่ืองนุ่งห่มของ สปป. ลาว คือ สหภาพยุโรป (ตารางที่ 7.1) ซึ่งเป็นผลมา

จากการที่ สปป. ลาว ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีสินค้าส่งออกทุกประเภท ยกเว้นอาวุธ (Everything but Arms: 
EBA) จากสหภาพยุโรป โดยสหภาพยุโรปครองสัดส่วนการส่งออกในปี 2555 และปี 2556 ใกล้เคียงกันที่
ประมาณร้อยละ 83 นอกจากน้ี ในปี 2556 มูลค่าการส่งออกไปยังญี่ปุ่นและแคนาดาเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า 
เช่นเดียวกับสัดส่วนการส่งออก ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 6.6 และร้อยละ 5.1 ตามลําดับ ในขณะที่มูลค่าและ
สัดส่วนการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาลดลงจากปี 2555 โดยในปี 2556 สัดส่วนการส่งออกเคร่ืองนุ่งห่มของ 
สปป. ลาว ไปยังสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 4.22    
 

ตารางที่ 7.1 มูลค่าการสง่ออกเครื่องนุ่งหม่ของ สปป. ลาว แยกตามตลาด 

ตลาดส่งออก 
มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สัดส่วน (ร้อยละ) 
2555 2556 2555 2556 

สหภาพยุโรป (27) 153.3 168.1 83.87 83.29 
ญี่ปุ่น 9.8  13.4 5.34 6.64 
แคนาดา 8.3  10.3 4.53 5.12 
สหรัฐอเมริกา 9.2  8.5 5.01 4.22 
อ่ืนๆ 2.3  1.5 1.25 0.73 
รวมทั้งหมด 182.8  201.9 100.00 100.00 

ท่ีมา: Association of the Lao Garment Industry (ALGI) 
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7.1.6  ขั้นตอนของการผลิตที่มีการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า ขั้นตอนการผลิตที่มีการย้ายหรือขยายฐาน

การผลิตจากต่างประเทศมายัง สปป. ลาว คือ ขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรมปลายนํ้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตัด เย็บ และประกอบเครื่องนุ่งห่มที่มีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยน
รูปแบบไม่บ่อย เช่น เสื้อเช้ิต เสื้อยืด เสื้อโปโล และชุดยูนิฟอร์ม เป็นต้น โดยผู้ประกอบการต่างชาติจะให้  
สปป. ลาว เป็นเพียงฐานการผลิตสินค้าเท่าน้ัน และให้บริษัทแม่ที่ต้ังอยู่ในต่างประเทศรับคําสั่งซื้อ ตลอดจน
ดูแลด้านการเงินและการตลาด สําหรับผู้ประกอบการไทย ขั้นตอนที่มีการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยัง 
สปป. ลาว คือ การตัด เย็บ และประกอบสินค้าประเภทเสื้อยืด เสื้อเช้ิต เสื้อโปโล และชุดช้ันใน เป็นหลัก 

 
นอกจากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มแล้ว ในอดีต มีผู้ประกอบการต่างชาติในอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ขยาย

ฐานการผลิตมายัง สปป. ลาว แต่ปัจจุบันปิดตัวลงแล้ว เน่ืองจากประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
 
ดังน้ัน เมื่อพิจารณาลักษณะของห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของ สปป. ลาว ซึ่ง

อุตสาหกรรมต้นนํ้าและกลางนํ้ายังมีระดับการพัฒนาไม่สูง ในขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทําการผลิตใน
อุตสาหกรรมปลายนํ้าแบบ CMT ขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมจะย้าย
หรือขยายฐานการผลิตไปยัง สปป. ลาว คือ ขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมปลายนํ้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นและมี
ขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน 
 
7.1.7 ลักษณะและรปูแบบของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พบว่า โดยส่วนมาก ผู้ประกอบการต่างชาติใน

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่ย้ายหรือขยายฐานการผลิตมายัง สปป. ลาว ลงทุนโดยการเป็นเจ้าของเองทั้งหมด 
เน่ืองจากมีข้อดีด้านความคล่องตัวในการบริหารงาน และไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในการหาคู่ค้าท้องถิ่นที่ไว้ใจ
ได้ โดยผู้ประกอบการที่นิยมลงทุนโดยตรงแบบเป็นเจ้าของเองทั้งหมด  

 
นอกจากการลงทุนโดยตรงแบบเป็นเจ้าของเองทั้งหมดแล้ว ผู้ประกอบการต่างชาติส่วนหน่ึงนิยม

ลงทุนโดยการร่วมหุ้นกับผู้ประกอบการท้องถิ่น เน่ืองจากผู้ประกอบการท้องถิ่นมักมีที่ดินสําหรับต้ังโรงงาน มี
ความสามารถในการหาแรงงานได้ดีกว่าผู้ประกอบการต่างชาติ และสามารถติดต่อกับภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว
กว่า โดยการร่วมหุ้นมักเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายเคยทําธุรกิจร่วมกันมาก่อน ทั้งนี้ มีข้อสังเกต
ว่า ชาวลาวนิยมร่วมทุนกับผู้ประกอบการไทย เพราะวัฒนธรรมและภาษาที่ใกล้เคียงกัน ทําให้สื่อสารกันได้
สะดวก   



258 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์: โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

 

7.1.8 สาเหตุของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 
สาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มมายัง สปป. ลาว  

ได้แก่  
1) สปป. ลาว จัดอยู่ในประเทศกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed 

Countries: LDC) ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากตลาดหลัก เช่น สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากสหภาพยุโรป ซึ่ง สปป. ลาว ได้รับการยกเว้นภาษีสินค้าส่งออก
ทุกประเภท ยกเว้นสินค้าประเภทอาวุธ 

2) อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ปัจจัยการผลิตจึงขึ้นอยู่กับ
แรงงานเป็นหลัก ซึ่งในกรณี สปป. ลาว มีข้อได้เปรียบประเทศอ่ืนในภูมิภาคในด้านค่าจ้าง
แรงงานตํ่า โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับหลายประเทศ เช่น จีน และไทย อย่างไรก็ตาม  
สปป. ลาว มีปัญหาที่สําคัญ คือ การขาดแคลนแรงงาน จึงเหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาด
เล็ก ที่ต้องการแรงงานประมาณ 50 – 100 คน มากกว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

3) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เช่น เมียนมาร์ และกัมพูชา สปป. ลาว นับว่าเป็น
ประเทศที่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เน่ืองจากสามารถเข้าถึงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ไทยได้ และมีต้นทุนค่าโครงสร้างพ้ืนฐานตํ่า 

4) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชาแล้ว 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ สปป. ลาว ไม่ซับซ้อน และเปิดกว้างสําหรับนักลงทุนต่างชาติ
มากกว่า 

 
7.2 การวิเคราะห์เชิงอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมรองเทา้และเครื่องหนัง 

7.2.1 การจ้างงาน 

 
เน่ืองจากข้อจํากัดของข้อมูล ทําให้ไม่ทราบตัวเลขการจ้างงานในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง

ของ สปป. ลาว ที่แน่ชัด  แต่พบว่าอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังของ สปป. ลาว ประสบปัญหาแรงงาน
ตึงตัว ส่วนค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังอยู่ในระดับเดียวกับค่าจ้างแรงงานใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กล่าวคือ ค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังของ  
สปป. ลาว อยู่ที่ 100 – 120 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 3,200 – 3,840 บาท) โดยนอกจากค่าจ้าง
แรงงานดังกล่าวแล้ว กฎหมาย สปป. ลาว ยังกําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าอาหารกลางวันให้ลูกจ้างในอัตรา 
8,500 กีบต่อวัน (ประมาณ 34 บาท) และนายจ้างยังต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ตลอดจนดูแลสวัสดิการในด้านต่างๆ 
เช่น ที่พัก และการเดินทาง ให้แก่แรงงานด้วย 
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7.2.2  ขนาดและจํานวนสถานประกอบการ 

 
จากข้อมูลของ ALGI พบว่า เน่ืองจากอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังใน สปป. ลาว ยังมีระดับ

การพัฒนาไม่สูงนัก จึงมีผู้ประกอบการทั้งสิ้นเพียง 3 ราย โดยในจํานวนน้ี เป็นผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น 1 ราย 
เป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีแรงงานประมาณ 700 คน และเป็นผู้ประกอบการชาวเกาหลีใต้ 1 ราย ซึ่งทั้งสองราย
ดําเนินการผลิตผู้ส่งออก ส่วนผู้ประกอบการอีก 1 รายน้ัน ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด 
 
7.2.3  ลักษณะของห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรม 

 
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังของ สปป. ลาว ยังมีระดับการพัฒนาไม่สูง เน่ืองจากยังขาด

เทคโนโลยี ผู้เช่ียวชาญ ตลอดจนความรู้และทักษะในการดําเนินการผลิต จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พบผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังของ สปป. ลาว จํานวนน้อย
มาก กล่าวคือ มีเพียง 3 ราย122 ซึ่งดําเนินการผลิตในอุตสาหกรรมปลายนํ้าเท่าน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่า ห่วงโซ่
คุณค่าของอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังของ สปป. ลาว ยังมีไม่ครบทุกขั้นตอน 

 
7.2.4  สถานภาพทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 

 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังของ สปป. ลาว มีผู้ประกอบการเพียง 3 ราย ซึ่งทั้งหมด
ดําเนินการผลิตในขั้นตอนปลายนํ้า จึงอาจกล่าวได้ว่า ระดับการพัฒนาของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมรองเท้า
และเคร่ืองหนังของ สปป. ลาว ซึ่งจําเป็นสําหรับการผลิตในขั้นตอนต้นนํ้าและกลางนํ้า ยังไม่สูงนัก 
 

7.2.5  ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 

 
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ตลาดในประเทศของ สปป. ลาว มีขนาดเล็ก ในขณะ

ที่ประชาชนมีกําลังซื้อไม่สูงนัก กอปรกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดําเนินการผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลัก  
ตลาดส่งออกจึงมีความสําคัญมากกว่าตลาดในประเทศ  

 
มูลค่าการส่งออกรองเท้าและเครื่องหนังไปยังตลาดโลกของ สปป. ลาว เพ่ิมขึ้นอย่างมาก จาก 11.7 

ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2553 เป็น 30.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง 
(ตารางที่ 7.2) โดยตลาดส่งออกหลักในปี 2556 ได้แก่ ญี่ปุ่น (15.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และสหภาพยุโรป 
(13.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดทั้งสองแห่งเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง สําหรับสัดส่วนตลาด

                                                            
122  ด้วยข้อจํากัดของข้อมูล ทําให้พบว่ามีผู้ประกอบการเพียง 3 ราย ในความเป็นจริงอาจมีจํานวนผู้ประกอบการมากกว่าตัวเลขดังกล่าว 
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ส่งออกน้ัน ในปี 2556 การส่งออกรองเท้าและเครื่องหนังของ สปป. ลาว ไปยังญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 50.54 และร้อยละ 45.48 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 7.2 มูลค่าการสง่ออกรองเท้าและเคร่ืองหนังของ สปป. ลาว แยกตามตลาด 

ตลาดส่งออก 
มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สัดส่วน (ร้อยละ) 

2553 2554 2555 2556 2553 2554 2555 2556 
ญี่ปุ่น 6.25 7.30 10.63 15.39 53.41 52.05 45.47 50.54 
สหภาพยุโรป (27) 5.05 5.91 11.34 13.85 43.14 42.19 48.51 45.48 
ไทย 0.25 0.28 0.40 0.38 2.13 1.98 1.71 1.25 
จีน 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.01 0.00 0.80 
สหรัฐอเมริกา 0.01 0.36 0.78 0.17 0.09 2.60 3.34 0.54 
สิงคโปร์ 0.04 0.11 0.03 0.01 0.31 0.76 0.12 0.05 
ออสเตรเลีย 0.03 0.01 0.04 0.01 0.21 0.07 0.15 0.04 
อ่ืนๆ 0.08 0.05 0.16 0.40 0.71 0.33 0.70 1.30 

รวมทั้งหมด 11.70 14.02 23.37 30.46 100.00 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัย คํานวณจาก International Trade Centre 

 

7.2.6  ขั้นตอนของการผลิตที่มีการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง พบว่า ขั้นตอนของการผลิตใน

อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังที่มีการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศมายัง สปป. ลาว คือ
การผลิตรองเท้าเพ่ือส่งออกไปยังลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตปลายน้ําที่มีกระบวนการไม่
ซับซ้อน  

 
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังของ สปป. ลาว ซึ่ง

มีระดับการพัฒนาและระดับเทคโนโลยีไม่สูง ขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังที่
เหมาะสมจะย้ายหรือขยายฐานการผลิตมายัง สปป. ลาว คือ การผลิตในอุตสาหกรรมปลายนํ้าที่ใช้แรงงาน
เข้มข้นและมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน เช่น การตัดหนัง ตกแต่งซับใน และประกอบเป็นรูปทรง เป็นต้น 
 
7.2.7 ลักษณะและรปูแบบของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ผู้ประกอบการจํานวน 2 ราย จาก

ทั้งหมด 3 ราย ย้ายหรือขยายฐานการผลิตมายัง สปป. ลาว ในรูปแบบของการลงทุนโดยตรงแบบถือหุ้นเอง
ทั้งหมด เน่ืองจากมีความคล่องตัวในการบริหารงานมากกว่าการลงทุนแบบอ่ืน และยังไม่ต้องแบกรับความเสี่ยง
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ในการหาคู่ค้าท้องถิ่นที่ไว้ใจได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังของ สปป. ลาว 
ที่มีระดับการพัฒนาไม่สูงและมีจํานวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้อยมาก การหาคู่ค้าท้องถิ่นที่มีทักษะ
และความรู้ในการผลิตและบริหารจัดการจึงย่ิงมีความเป็นไปได้น้อยลง 

 

7.2.8 สาเหตุของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 

สาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนังมายัง สปป. ลาว 
ได้แก่  

1) สปป. ลาว จัดอยู่ในประเทศกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed 
Countries: LDC) ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากตลาดหลัก เช่น สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากสหภาพยุโรป ซึ่ง สปป. ลาว ได้รับการยกเว้นภาษีสินค้าส่งออก
ทุกประเภท ยกเว้นสินค้าประเภทอาวุธ 

2) อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ปัจจัยการผลิตจึง
ขึ้นอยู่กับแรงงานเป็นหลัก ซึ่งในกรณี สปป. ลาว มีข้อได้เปรียบประเทศอ่ืนในภูมิภาคในด้าน
ค่าจ้างแรงงานตํ่า โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ เช่น จีน ไทย และเวียดนาม 
อย่างไรก็ตาม  สปป. ลาว มีปัญหาที่สําคัญ คือ การขาดแคลนแรงงาน จึงเหมาะสมกับ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ต้องการแรงงานประมาณ 50- 100 คน มากกว่าผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ 

3) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เช่น เมียนมาร์ และกัมพูชา สปป. ลาว นับว่าเป็น
ประเทศที่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เน่ืองจากสามารถเข้าถึงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ไทยได้ และมีต้นทุนค่าโครงสร้างพ้ืนฐานตํ่า 

4) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชาแล้ว 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ สปป. ลาว ไม่ซับซ้อน ตลอดจนเอ้ือประโยชน์และเปิดกว้าง
สําหรับนักลงทุนต่างชาติมากกว่า โดยเฉพาะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และความ
สะดวกในการจัดต้ังธุรกิจ 

 

7.3 การวิเคราะห์เชิงอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

7.3.1 การจ้างงาน 

 

จากข้อจํากัดด้านข้อมูลและสถิติของ สปป. ลาว ทําให้ไม่ทราบจํานวนการจ้างงาน และค่าจ้างแรงงาน
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของ สปป. ลาว ที่แน่ชัด 
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7.3.2  ขนาดและจํานวนสถานประกอบการ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ผู้ประกอบการในกลุ่มอัญมณีและ

เครื่องประดับของ สปป. ลาว ส่วนมากเป็นการขึ้นรูปโลหะมีค่า (ตีเงินและตีทอง) และขายอัญมณีรายย่อยใน
ระดับครัวเรือน โดยมีจํานวนไม่มากนัก นอกจากน้ี ยังมีผู้ประกอบการท่ีดําเนินการผลิตเครื่องเงิน 1 ราย และ
ผู้ประกอบการต่างชาติที่ลงทุนในโครงการทําเหมืองอัญมณี 1 ราย123 

 
7.3.3  ลักษณะของห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรม 

 
ในภาพรวม การผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับใน สปป. ลาว ยังไม่มีความซับซ้อนและมีผู้ประกอบการ

จํานวนน้อยราย ส่วนหน่ึงเน่ืองจากขาดแคลนเทคโนโลยีและแรงงานทักษะ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการผลิตใน
ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ สปป. ลาว มีต้ังแต่อุตสาหกรรมต้นนํ้าจนถึง
ขั้นตอนการกระจายสินค้า โดยสําหรับอุตสาหกรรมต้นนํ้าและกลางนํ้า ได้แก่ การทําเหมืองอัญมณี และการ
แปรรูปวัตถุดิบ ทั้งการคัดแยก การเจียระไน และการเผา ดําเนินการโดยผู้ประกอบการต่างชาติที่ลงทุนใน
โครงการเหมืองแร่ นอกจากน้ี ยังมีผู้ประกอบการรายย่อยในระดับครัวเรือนที่ผลิตในขั้นตอนตีเงินและตีทอง 
ซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมกลางนํ้า ในขณะที่ขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ํา มี
ขั้นตอนการผลิตเคร่ืองเงิน ส่วนขั้นตอนการกระจายสินค้า เป็นเพียงการขายอัญมณีตามร้านค้ารายย่อย และ
ส่งออกวัตถุดิบประเภททองคําและทองแดงเท่าน้ัน   

 
ทั้งน้ี สปป. ลาว เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านวัตถุดิบพอสมควร แหล่งอัญมณีที่สําคญัอยู่ที่

แขวงบ่อแก้ว ซึ่งมีอัญมณีประเภทแซฟไฟร์จํานวนมาก 
 

7.3.4 สถานภาพทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 

 

แม้ว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ สปป. ลาว จะมีการผลิตในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่
คุณค่า แต่ขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมต้นนํ้าและกลางนํ้ายังมีจํานวนผู้ประกอบการเพียง 1 ราย และเป็น
ผู้ประกอบการต่างประเทศซึ่งนําเทคโนโลยีเข้ามายัง สปป. ลาว เช่นเดียวกับขั้นตอนการผลิตเคร่ืองประดับ ซึ่ง
มีผู้ประกอบการเพียง 1 ราย นอกจากน้ี ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยในระดับครัวเรือน ซึ่งดําเนินการตี
เงินและทองที่ใช้ระดับเทคโนโลยีไม่สูง ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 
อัญมณีและเคร่ืองประดับของ สปป. ลาว ยังอยู่ในระดับตํ่า 
  

                                                            
123  จากข้อจํากัดของข้อมูล จํานวนสถานประกอบการที่รายงานจึงเป็นตัวเลขขั้นตํ่า อาจมีมากกว่าที่รวบรวมได้ดังกล่าว 
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7.3.5  ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 

 
จากข้อจํากัดด้านข้อมูลและสถิติของกัมพูชา ทําให้ไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเก่ียวกับตลาดอัญมณีและ

เครื่องประดับใน สปป. ลาว อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับใน สปป. ลาว  
ส่วนมากอยู่ในระดับครัวเรือน รวมท้ังชาวลาวมีกําลังซื้อตํ่า จึงสะท้อนได้ว่าตลาดใน สปป. ลาว ยังมีขนาดเล็ก 

 
มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของ สปป. ลาว เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว (ตารางที่ 7.3) จาก

ประมาณ 3.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2553 เป็นประมาณ 79.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 และมีแนวโน้ม
ว่าจะเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง โดยในปี 2556 มีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ออสเตรเลีย (49.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
สหภาพยุโรป (23.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  และสหรัฐอเมริกา (6.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการ
ส่งออกที่ร้อยละ 62.16, ร้อยละ 29.77 และร้อยละ 7.86 ตามลําดับ โดยมีสินค้าส่งออกหลัก คือ ทองและ
เพชรที่ยังไม่ขึ้นหรือแปรรูป และช้ินส่วนเคร่ืองประดับ ทั้งน้ี มีข้อสังเกตว่าในช่วงปี 2555 – 2556 สัดส่วนการ
ส่งออกไปยังออสเตรเลียและสหภาพยุโรปเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ในขณะที่สัดส่วนการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา
ลดลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่ามูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาจะเพ่ิมขึ้นก็ตาม 
 

ตารางที่ 7.3 มูลค่าการสง่ออกอัญมณีและเครื่องประดับของ สปป. ลาว แยกตามตลาด 

ตลาดส่งออก 
มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สัดส่วน (ร้อยละ) 

2553 2554 2555 2556 2553 2554 2555 2556 
ออสเตรเลีย 0.00 0.14 42.39 49.37 0.10 2.85 88.22 62.16 
สหภาพยุโรป (27) 0.01 0.01 0.02 23.64 0.42 0.18 0.03 29.77 
สหรัฐอเมริกา 3.03 4.87 5.40 6.24 98.34 96.44 11.23 7.86 
ไทย 0.00 0.01 0.23 0.09 0.00 0.12 0.47 0.11 
แคนาดา 0.00 0.01 0.01 0.05 0.00 0.14 0.01 0.07 
จีน 0.01 0.00 0.00 0.01 0.16 0.06 0.00 0.01 
นิวซีแลนด์ 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 
อ่ืนๆ 0.03 0.01 0.02 0.01 0.97 0.22 0.03 0.01 

รวมทั้งหมด 3.08 5.05 48.05 79.42 100.00 100.00 100.00 100.00 

ท่ีมา:  คณะผู้วิจัย คํานวณจาก International Trade Centre 
หมายเหตุ:  ข้อมูลท่ีใช้เป็น mirror data ซ่ึงได้จากการรวบรวมสถิติมูลค่าการนําเข้าอัญมณีและเคร่ืองประดับจาก สปป. ลาว 

โดยประเทศคู่ค้า 
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7.3.6 ขั้นตอนของการผลิตที่มีการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล บริษัทต่างชาติในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของกัมพูชา

ที่ดําเนินการผลิตแล้ว คือ บริษัท Lao Sapphire Corporation Limited โดยลงทุนในโครงการเหมืองอัญมณี
โดยเฉพาะแซฟไฟร์ ที่แขวงบ่อแก้ว และมีการแปรรูปวัตถุดิบ ทั้งการคัดแยก การเจียระไน และการเผาอัญมณี 
 
7.3.7 ลักษณะและรปูแบบของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 
จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า รูปแบบการย้ายหรือขยายฐานการผลิตของบริษัท Lao Sapphire 

Corporation Limited คือ การร่วมทุน โดยมีผู้ถือหุ้นหลัก คือ บริษัท Sino Resources Mining 
Corporation Limited ซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ในฮ่องกง ทั้งน้ี การลงทุนในโครงการประเภทเหมืองอัญมณีต้อง
ได้รับสัมปทานจากภาครัฐ  
 
7.3.8 สาเหตุของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศ 

 

สาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับมายัง สปป. ลาว มีดังน้ี 

1) วัตถุดิบประเภทอัญมณีใน สปป. ลาว มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะแซฟไฟร์ ซึ่งมีมากท่ี
แขวงบ่อแก้ว ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ 

2)  สปป. ลาว จัดอยู่ในประเทศกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed 
Countries: LDC) ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากตลาดหลัก เช่น สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากสหภาพยุโรป ซึ่ง สปป. ลาว ได้รับการยกเว้นภาษีสินค้าส่งออก
ทุกประเภท ยกเว้นสินค้าประเภทอาวุธ 

3) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เช่น เมียนมาร์ และกัมพูชา สปป. ลาว นับว่าเป็น
ประเทศที่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เน่ืองจากสามารถเข้าถึงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ไทยได้ และมีต้นทุนค่าโครงสร้างพ้ืนฐานตํ่า 

4) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชาแล้ว 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของ สปป. ลาว ไม่ซับซ้อน ตลอดจนเอ้ือประโยชน์และเปิดกว้าง
สําหรับนักลงทุนต่างชาติมากกว่า โดยเฉพาะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และความ
สะดวกในการจัดต้ังธุรกิจ 
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7.4 กฎระเบียบข้อบังคับและสิทธิประโยชน์ที่เก่ียวข้อง 

7.4.1 กฎหมายด้านการลงทุนของคนต่างชาติ 

 

การลงทุนของคนต่างชาติใน สปป. ลาว อยู่ภายใต้กฎหมายส่งเสริมและจัดการการการลงทุนจาก
ต่างชาติ (Law on the Promotion and Management of Foreign Investment, 1994) และกฎหมาย
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ (Law on the Promotion of Foreign Investment, 2004) ซึ่งเป็นการแก้ไข
กฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับปี 1994 โดยกฎหมายดังกล่าวห้ามไม่ให้นักลงทุนต่างชาติประกอบธุรกิจค้า
ปลีก ยกเว้นมีโรงงานผลิตอยู่ใน สปป. ลาว ส่วนการค้าส่งน้ัน สามารถทําได้ผ่านผู้จัดจําหน่ายในธุรกิจ 3 
ประเภท คือ เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องนุ่งห่ม โดยผู้จัดจําหน่ายต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยชาวลาวอย่างตํ่า
ร้อยละ 51 
 

กฎหมายว่าด้วยการลงทุนของต่างชาติให้การคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดําเนินกิจการใน 
สปป. ลาว โดยให้สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองแก่นักลงทุนต่างชาติรวมทั้งการคุ้มครองกิจการ และ
ทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติด้วยดังน้ี 

 อนุญาตให้นักลงทุนเช่าที่ดินและโอนสิทธิและผลประโยชน์จากการเช่าที่ดินได้ 

 นักลงทุนจะไม่ถูกเรียกคืนทรัพย์สิน หรือนําเอาทรัพย์สินไปจัดสรรใหม่ 

 นักลงทุนสามารถส่งรายได้และเงินทุนกลับไปยังประเทศของตนหรือประเทศอ่ืนได้อย่างเสรี 

 รัฐบาลให้การรับรองว่าจะไม่เข้าแทรกแซงตลาด และจะปล่อยให้มีการแข่งขันเสรี 

 ไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติของนักลงทุน 
 
7.4.2 กฎหมายแรงงาน 

 
การจ้างงานใน สปป. ลาว อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานของ สปป. ลาว (Decree of the President of 

the Lao People’s Democratic Republic on the Promulgation of the Labour Law) ณ วันที่ 21 
เมษายน 2537 มีประเด็นสําคัญดังน้ี 
 

 การจ้างงานของบริษัทต่างชาติ 
กฎหมายของ สปป. ลาว กําหนดให้นักลงทุนต่างประเทศต้องให้ความสําคัญต่อการว่าจ้าง

แรงงานสัญชาติลาวเป็นอันดับแรก โดยผู้ประกอบการต่างชาติมีสิทธิในการว่าจ้างแรงงานฝีมือหรือผู้เช่ียวชาญ
ชาวต่างชาติได้ในกรณีที่จําเป็น ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อน นอกจากน้ี นายจ้าง
ชาวต่างชาติต้องจัดให้มีการพัฒนาความรู้และฝีมือแรงงานแก่ลูกจ้างด้วย 
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 สัญญาจ้างงาน 
กฎหมายแรงงานของ สปป. ลาว กําหนดให้ต้องทําสัญญาจ้างงาน โดยอาจทําเป็นสัญญาว่าจ้างที่

เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการว่าจ้าง ซึ่งอาจกําหนดเวลาหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมี
ระยะเวลาในการทดลองงานไม่เกิน 1 เดือนสําหรับแรงงานท่ีไร้ฝีมือและไม่เกิน 2 เดือนสําหรับแรงงานท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะ 
 

 การเลิกจ้าง 
การเลิกจ้างสามารถทําได้ใน 3 กรณี คือ  
o กรณีที่เป็นสัญญาจ้างถาวร ทั้งลูกจ้างและนายจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้างงานได้ โดย

สําหรับแรงงานทักษะ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ส่วนแรงงานทั่วไป ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน  

o กรณีที่เป็นสัญญาจ้างงานช่ัวคราว ทั้งสองฝ่ายต้องแจ้งถึงการหมดสัญญาก่อนที่สัญญาจ้าง
งานจะหมดอายุ 15 วัน  

o กรณีที่ลูกจ้างกระทําความผิด นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินชดเชย 
 

 ช่ัวโมงทํางาน 
การกําหนดชั่วโมงทํางานจะแตกต่างกันตามประเภทของงาน กล่าวคือ สําหรับงานธรรมดา 

ลูกจ้างจะทํางานได้ไม่เกิน 6 วัน และไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน หรือ 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ สําหรับงานหนักซึ่ง
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพหรือมีความเส่ียงสูง ลูกจ้างจะทํางานได้ไม่เกิน 6 ช่ัวโมงต่อวัน หรือ 36 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ นอกจากน้ี ลูกจ้างยังสามารถทํางานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 3 ช่ัวโมงต่อวัน และไม่เกิน 30 ช่ัวโมงต่อเดือน 
 

 อัตราค่าจ้าง 
รัฐบาลกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าที่ 626,400 กีบต่อเดือน (ประมาณ 2,500 บาท) นอกจากน้ี 

นายจ้างต้องจ่ายค่าอาหารให้กับลูกจ้างในอัตรา 8,500 กีบต่อวัน (ประมาณ 34 บาท) โดยอัตราดังกล่าวยังไม่
รวมค่าล่วงเวลาและสวัสดิการอ่ืนๆ นอกจากน้ี ผู้ประกอบการเอกชนที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป ต้องจ่ายเงิน
สมทบในระบบประกันสังคมของลูกจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนลูกจ้างด้วย 

 

 การลาประจําปี 
กฎหมายของ สปป. ลาว กําหนดให้ลูกจ้างลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี และสําหรับลูกจ้าง

ภายใต้สัญญาจ้างถาวรหรือสัญญาจ้างช่ัวคราวท่ีมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี ซึ่งทํางานมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 1 ปี จะมี
สิทธิลาพักผ่อนประจําปีได้ 15 วันต่อปี  
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 การจ้างงานชาวต่างชาติ 
การจ้างงานชาวต่างชาติสามารถทําได้ในกรณีที่จําเป็น โดยจะต้องเป็นแรงงานที่มีฝีมือหรือเป็น

ผู้เช่ียวชาญ และจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อน นอกจากน้ี กฎหมายอนุญาตให้จ้างงาน
ชาวต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของลูกจ้างทั้งหมดที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และจ้างชาวต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละ 
12 ของลูกจ้างที่เป็นแรงงานมีฝีมือ 

 

 วีซ่าและใบอนุญาตทํางาน 
ชาวต่างชาติที่จะทํางานใน สปป. ลาว ต้องมีใบอนุญาตเข้าเมืองประเภทธุรกิจ หรืออาจขอ

ใบอนุญาตเข้าเมืองประเภทนักท่องเที่ยวก่อน แล้วจึงขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตเข้าเมืองประเภทธุรกิจใน     
สปป. ลาว ก็ได้ แต่ต้องได้รับการรับรองโดยบริษัทที่จดทะเบียนใน สปป. ลาว ซึ่งเป็นผู้จ้างงานว่าเป็นผู้ที่ได้รับ
การจ้างให้มาปฏิบัติงานในวิสาหกิจน้ันจริง นอกจากน้ี นักลงทุนต่างชาติและลูกจ้างต่างชาติต้องขอใบอนุญาต
ทํางานด้วย 
 
7.4.3 สิทธปิระโยชนแ์ก่นักลงทุนต่างชาติ 

 
กฎหมายส่งเสริมการลงทุนของ สปป. ลาว แบ่งระดับการส่งเสริมการลงทุนออกเป็น 3 ระดับ คือ กิจการที่
ได้รับการส่งเสริมสูงสุด (ระดับ 1) กิจการที่ได้รับการส่งเสริมปานกลาง (ระดับ 2) และกิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมตํ่า (ระดับ 3) โดยพิจารณาจากระดับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างงานเป็นหลัก นอกจากน้ี เขตส่งเสริมการลงทุนแบ่งเป็น 3 
เขต คือ พ้ืนที่ที่โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ได้รับการพัฒนา (เขต 1) พ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานบางส่วน (เขต 
2) และพ้ืนที่เมืองใหญ่ที่มีสาธารณูปโภคพร้อม (เขต 3)  
 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีในแต่ละเขตส่งเสริมการลงทุนมีความแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 7.4 
 

ตารางที่ 7.4 สิทธปิระโยชนท์างภาษีในแต่ละเขตสง่เสริมการลงทนุของ สปป. ลาว 

กิจการ เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 
การลงทุนระดับ 1 

ยกเว้นภาษีกําไร 10 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 6 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 4 ปี 

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 
การลงทุนระดับ 2 

ยกเว้นภาษีกําไร 6 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 4 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 2 ปี 

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 
การลงทุนระดับ 3 

ยกเว้นภาษีกําไร 4 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 2 ปี ยกเว้นภาษีกําไร 1 ปี 

ท่ีมา: Lao Law on Investment Promotion 2009. 
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นอกจากภาษีกําไร นักลงทุนยังได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีเพ่ิมเติม คือ  

 ได้รับการยกเว้นภาษีกําไรในปีบัญชีน้ัน สําหรับกําไรที่นําไปขยายกิจการที่ได้รับอนุญาต  

 ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าและอากรที่เก็บจากการนําเข้าอุปกรณ์ อะไหล่ และเคร่ืองจักรในการ
ผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไม่มีในประเทศหรือมีไม่เพียงพอ  

 ได้รับการยกเว้นภาษีส่งออกสําหรับการส่งออกสินค้าทั่วไป ส่วนการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติ
น้ัน ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 หากบริษัทเกิดการขาดทุนในปีน้ัน จะสามารถนําผลการดําเนินการที่ขาดทุนไปหักออกจาก
รายได้ในปีถัดไปได้แต่ไม่เกิน 3 ปี  

 

7.4.4 รูปแบบการลงทุนของต่างชาติ 

 
มาตรา 8 ของกฎหมายส่งเสริมการลงทุนปี 2009 ของ สปป. ลาว ระบุว่า รูปแบบทางกฎหมายในการ

จัดต้ังธุรกิจใน สปป. ลาว ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ การจัดต้ังวิสาหกิจที่มีต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด 
การจัดต้ังกิจการร่วมทุน (joint venture) และธุรกิจร่วมสัญญา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

1)  การจัดต้ังวิสาหกิจที่มีต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด 
การจัดต้ังวิสาหกิจที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (wholly-owned enterprise) สามารถ

ทําได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดต้ังวิสาหกิจการค้าที่มีเจ้าของคนเดียว (sole trader enterprise) การ
จัดต้ังบริษัทจํากัดโดยเจ้าของคนเดียว บริษัทจํากัดการจัดต้ังห้างหุ้นส่วนประเภทจํากัดและไม่จํากัดความรับผิด 
สํานักงานตัวแทน และสาขา ทั้งน้ี หากการจดทะเบียนวิสาหกิจน้ันไม่มีชาวลาวร่วมเป็นผู้ถือหุ้นการลงทุนของ
นักลงทุนต่างชาติจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ยกเว้นในกรณีของการต้ัง
สํานักงานตัวแทน 

 
2) การจัดต้ังกิจการร่วมทุน (joint venture) 

การจัดต้ังกิจการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนชาวลาวเป็นการทําสัญญาความ
ร่วมมือกันระหว่างคู่สัญญา 2 ฝ่าย คือ นักลงทุนต่างชาติอย่างน้อยหน่ึงรายและนักลงทุนท้องถิ่นชาวลาวอย่าง
น้อยหน่ึงรายเพ่ือประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่ตกลงในสัญญา ทั้งน้ี นักลงทุนสามารถร่วมจัดต้ัง
กิจการร่วมทุนได้กับเอกชนชาวลาวหรือองค์กรของรัฐ โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขว่านักลงทุนต่างชาติจะต้องมีทุนจด
ทะเบียนในวิสาหกิจน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 
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3)  ธุรกิจร่วมสัญญา 
ธุรกิจร่วมสัญญาหรือการทําสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการลงทุนใน 

สปป. ลาว ที่สามารถดําเนินกิจการได้โดยไม่ต้องจัดต้ังนิติบุคคลใหม่เพ่ือดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยาก
ในการขอใบอนุญาตลงทุน อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการลงทุนดังกล่าวไม่เป็นที่นิยม เพราะจะไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ในทางภาษีและไม่สามารถใช้ในกิจการที่ต้องมีการขออนุญาต เช่น สัมปทานต่างๆ จึงทําให้การ
ลงทุนในรูปแบบของการทํากิจการร่วมทุนและการตั้งวิสาหกิจที่มีต่างชาติเป็นเจ้าของได้รับความนิยมจากนัก
ลงทุนมากกว่า 
 

7.5 สิทธิประโยชน์ทางการคา้กับต่างประเทศ 

7.5.1 สหรัฐอเมริกา 

 

ในปัจจุบัน สปป. ลาว ยังไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากสหรัฐอเมริกา จึงต้องเสียภาษีในอัตรา MFN 
(Most-favoured-nations) ในขณะที่ไทยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี GSP จากสหรัฐอเมริกา โดยอัตราภาษี 
MFN เฉลี่ย และอัตราภาษีที่ได้รับสิทธิพิเศษเฉล่ียกับสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบระหว่างไทยและ สปป. ลาว 
แสดงในตารางที่ 7.5 

 
7.5.2 สหภาพยุโรป 

 
สปป. ลาว จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับสิทธิ ‘Everything but Arm’ scheme โดยได้รับการยกเว้น

ภาษีนําเข้าสินค้าทั้งหมด ยกเว้นสินค้าทางด้านอาวุธ ซึ่งรายละเอียดสิทธิ GSP แสดงในตารางที่ 7.6 
 

7.5.3 ญี่ปุน่ 

 
สปป. ลาว ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้ากับญี่ปุ่นในฐานะที่อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

(Least Developed Countries: LDCs) นอกจากน้ี ยังได้สิทธิพิเศษทางภาษีจากญี่ปุ่นภายใต้ความตกลง
ทางการค้าพหุภาคี คือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership Agreement: AJCEP)  
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สิทธิพิเศษทางภาษี124 ที่ สปป. ลาว ได้รับจากญี่ปุ่นในแต่ละรายกลุ่มสินค้า (ตารางที่ 7.7) มี
รายละเอียดดังน้ี  

 สิ่งทอ: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉล่ียสําหรับสินค้ากลุ่มสิ่งทอ คือ ร้อยละ 0.00 ขณะที่อัตราภาษี 
MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 5.88 

 เครื่องนุ่งห่ม: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉลี่ยสําหรับสินค้ากลุ่มเคร่ืองนุ่งห่ม คือ ร้อยละ 0.72 ขณะท่ี
อัตราภาษี MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 9.43 

 รองเท้า: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉลี่ยสําหรับสินค้ากลุ่มรองเท้า คือ ร้อยละ 17.17 ขณะที่อัตรา
ภาษี MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 19.18 

 เครื่องหนัง: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉลี่ยสําหรับสินค้ากลุ่มเคร่ืองหนัง คือ ร้อยละ 3.93 ขณะท่ี
อัตราภาษี MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 10.57 

 อัญมณีและเคร่ืองประดับ: อัตราภาษีสิทธิพิเศษเฉลี่ยสําหรับสินค้ากลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
คือ ร้อยละ 0.00 ขณะที่อัตราภาษี MFN เฉลี่ย คือ ร้อยละ 1.53 

 

                                                            
124  สิทธิพิเศษทางภาษีพิจารณาจากทั้งสิทธิ GSP และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น โดยใช้อัตราภาษีตํ่าสุดจาก 2 สิทธิพิเศษนี้ ใน

รหัสสินค้าชนิดเดียวกัน ในการคํานวณ 
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ตารางที่ 7.5 อัตราภาษี MFN เฉลี่ย และอัตราภาษีที่ได้รับสิทธิพเิศษเฉลี่ยกับสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบระหว่างไทยและ สปป. ลาว (หน่วย: ร้อยละ) 

ประเทศ 
  

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง 
อัญมณีและเครื่องประดับ 

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องหนัง 
MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี 

ไทย 7.88 7.70 10.27 10.01 13.36 13.12 7.87 6.06 3.39 0.1 
สปป. ลาว 7.88 ไม่ได้สิทธิ์ 10.27 ไม่ได้สิทธิ์ 13.36 ไม่ได้สิทธิ์ 7.87 ไม่ได้สิทธิ์ 3.39 ไม่ได้สิทธิ์ 
ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูล TRAINS โดยใช้ข้อมูลปี 2012 
หมายเหตุ: แบ่งกลุ่มประเภทสินค้าโดยใช้ HS Code 2012 พิกัด 4 หลัก 
 

ตารางที่ 7.6 อัตราภาษี MFN เฉลี่ย และอัตราภาษีที่ได้รับสิทธิพเิศษเฉลี่ยกับสหภาพยุโรปเปรียบเทียบระหว่างไทยและ สปป. ลาว (หน่วย: ร้อยละ) 
 

ประเทศ 
 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง 
อัญมณีและเครื่องประดับ 

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องหนัง 
MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี 

ไทย 6.95 5.52 10.84 8.54 8.39 4.72 4.48 0.86 0.62 ไม่ได้สิทธิ์ 
สปป. ลาว 6.95 0.0 10.84 0.0 8.39 0.0 4.48 0.0 0.62 0.0 
ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูล TRAINS โดยใช้ข้อมูลปี 2012 
หมายเหตุ: แบ่งกลุ่มประเภทสินค้าโดยใช้ HS Code 2012 พิกัด 4 หลัก 
 

ตารางที่ 7.7 อัตราภาษี MFN เฉลี่ย และอัตราภาษีที่ได้รับสิทธิพเิศษเฉลี่ยกับญี่ปุน่เปรียบเทียบระหว่างไทยและ สปป. ลาว (หน่วย: ร้อยละ) 
 

ประเทศ 
 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง 
อัญมณีและเครื่องประดับ 

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องหนัง 
MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี MFN สิทธิพิเศษทางภาษี 

ไทย 5.88 0.00 9.43 0.29 19.18 3.21 10.57 3.05 1.53 0.00 
สปป. ลาว 5.88 0.00 9.43 0.72 19.18 17.17 10.57 3.93 1.53 0.00 
ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูล TRAINS โดยใช้ข้อมูลปี 2011 
หมายเหตุ: - แบ่งกลุ่มประเภทสินค้าโดยใช้ HS Code 2012 พิกัด 4 หลัก 

- สิทธิพิเศษทางภาษีจะพิจารณาทั้งจากสิทธิ GSP และความตกลงทางการค้าระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยใช้อัตราภาษีต่ําสุดจากสทิธิพิเศษที่ได้รับ ในรหัสสินค้าชนิดเดียวกัน 
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7.6  ข้อมูลเชิงพืน้ที่ 

7.6.1 จํานวนประชากรและกําลงัแรงงาน 

 
ในภาพรวม สปป. ลาว มีกําลังแรงงานไม่สูงนัก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียน 

โดยในปี 2555 สปป. ลาว มีกําลังแรงงาน 3,320,949 คน คิดเป็นอัตราการเติบโตจากปีก่อนหน้าเพียง
ประมาณร้อยละ 3 นอกจากน้ีอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับตํ่า โดยในปี 2555 อัตราการว่างงานของ  
สปป. ลาว อยู่ที่ร้อยละ 1.3 เท่าน้ัน (ตารางที่ 7.8) 

ตารางที่ 7.8 กําลังแรงงานและอัตราการว่างงานของ สปป. ลาว ปี 2550 – 2555  

 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

กําลังแรงงาน (คน) 2,867,245 2,955,139 3,047,571 3,134,095 3,230,458 3,320,949 
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.30 
ท่ีมา: ฐานข้อมูลธนาคารโลก 

 
เมื่อพิจารณาข้อมูลการคาดการณ์จํานวนประชากรปี 2555 ในระดับแขวง พบว่า แขวงที่คาดการณ์ว่า

จะมีประชากรจํานวนมากที่สุด ได้แก่ สะหวันนะเขต (937,709 คน) นครหลวงเวียงจันทน์ (797,130 คน) และ
จําปาศักด์ิ (670,122 คน) ตามลําดับ (ภาพที่ 7.2)  
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ภาพท่ี 7.2 จํานวนประชากรและเขตเศรษฐกิจพิเศษแยกตามจังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา:  คณะผู้วิจัย รวบรวมข้อมูลจาก Census of Population and Housing 2005, Ministry of Planning and 

Investment และ Lao National Committee for Special Economic Zone 
หมายเหตุ: จํานวนประชากรเป็นการคาดการณ์ของปี 2555 

 
จากการรวมรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ สมาคมท่ีเก่ียวข้อง และหน่วยงานภาครัฐของ 

สปป. ลาว สภาวะกําลังแรงงานและความตึงตัวของแรงงานในพ้ืนที่ที่สําคัญเป็นดังต่อไปน้ี 
 

 เวียงจันทน์ 
จากการที่เวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของ สปป. ลาว ทําให้กําลังแรงงานในเวียงจันทน์สูงกว่า

จังหวัดอ่ืนๆ โดยมีกําลังแรงงานประมาณ 800,000 คน และนับเป็นพ้ืนที่ที่ประชากร โดยเฉพาะข้าราชการ มี
ความรู้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เวียงจันทน์ยังประสบปัญหาแรงงานมีจํานวนจํากัด โดยเฉพาะแรงงานทักษะ 
ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากแรงงานชาวลาวจํานวนมากย้ายเข้าไปทํางานที่ไทยเนื่องจากค่าจ้างแรงงานสูงกว่า 
นอกจากน้ี ชาวลาวยังนิยมเคลื่อนย้ายที่อยู่ และมีวัฒนธรรมการทํางานที่นิยมเปลี่ยนงานบ่อย อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาความตึงตัวของแรงงานมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะเริ่มมีการหาแรงงานจากพ้ืนที่ข้างเคียง 
ทั้งจากทางตอนเหนือของประเทศ เช่น หลวงพระบาง อุดมชัย และเชียงขวาง และพื้นที่ทางตอนกลางของ
ประเทศ เช่น เมืองสังข์ทอง ซึ่งอยู่ห่างจากเวียงจันทน์เพียงประมาณ 60 กิโลเมตร 

จังหวัด ประชากร SEZs
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 สะหวันนะเขต 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พบว่า สะหวันนะเขตมีปัญหาขาด

แคลนแรงงานค่อนข้างมาก สาเหตุส่วนหน่ึงจากที่ต้ังอยู่ติดกับชายแดนไทย ทําให้แรงงานย้ายเข้าไปทํางานที่
ไทยซึ่งให้ค่าจ้างแรงงานสูงกว่า และจากการที่ผู้ประกอบการหลายรายเข้าไปต้ังโรงงานในสะหวันนะเขตใน
ระยะเวลาเดียวกันเพราะเห็นว่าอยู่ในแนว East-West Economic Corridor นอกจากน้ี แรงงานส่วนมากยัง
อยู่ในภาคเกษตร จึงยังขาดแคลนทักษะ และต้องเก็บเก่ียวตามฤดูกาล ทั้งน้ี จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
พบว่า การหาแรงงานจํานวน 500 คนอาจใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ปัจจุบัน สะหวันนะเขตเร่ิมใช้วิธีการหา
แรงงานจากแขวงข้างเคียง เช่น คําม่วน สาละวัน อัตตะปือ และเซกอง เป็นต้น ทําให้ยังสามารถหาแรงงาน
สําหรับโรงงานที่มีจํานวนแรงงานประมาณ 100 คนได้ 
 
7.6.2 ค่าจ้างแรงงาน 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พบว่า ค่าจ้างแรงงานในแต่ละพ้ืนที่ของ 

สปป. ลาว ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังน้ี 
 

 เวียงจันทน์ 
ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยในเวียงจันทน์อยู่ที่ประมาณ 100 – 120 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 

3,200 – 3,840 บาท) หากรวมค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร และสวัสดิการต่างๆ แล้ว จะอยู่ที่ประมาณ 122 – 150 
ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 3,904 – 4,800 บาท)  

 

 สะหวันนะเขต 
ค่าจ้างแรงงานเฉล่ียสะหวันนะเขตตํ่ากว่าที่เวียงจันทน์เล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์

สหรัฐต่อเดือน (ประมาณ 3,200 บาท) 
 

ปัจจุบัน ค่าจ้างแรงงานใน สปป. ลาว มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเน่ือง และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับ
ขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า โดยอาจมีการตกลงให้ปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าทุก 2 ปี เน่ืองจากค่าครองชีพใน 
สปป. ลาว เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือดึงแรงงานลาวให้อยู่ในประเทศ โดย สปป. ลาว ได้ปรับขึ้นค่าจ้าง
แรงงานขั้นตํ่าครั้งล่าสุดเมื่อปี 2554 เป็นอัตรา 626,400 กีบต่อเดือน (ประมาณ 2,500 บาท) นอกจากน้ี ยังมี
แนวโน้มว่าในปี 2558 สปป. ลาว จะปรับเพ่ิมสัดส่วนของเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นร้อยละ 5.5 ของ
เงินเดือนลูกจ้าง จากปัจจุบันที่นายจ้างต้องให้เงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนลูกจ้าง  
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7.6.3 โครงสร้างพื้นฐานทีส่ําคัญ 

 
จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พบว่า ในภาพรวม ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของ สปป. ลาว ยังไม่ได้มาตรฐานมากนัก โดยเฉพาะคุณภาพถนนท่ียังไม่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม หาก
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค เช่น เมียนมาร์ และกัมพูชา นับว่าระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ  
สปป. ลาว อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยหากพิจารณาในระดับแขวง เวียงจันทน์และสะหวันนะเขตเป็นแขวงที่มีความ
พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากที่สุดแห่งหน่ึงใน สปป. ลาว เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่ผู้ประกอบการต่างชาติ เช่น 
ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น ผู้ประกอบการชาวมาเลเซีย ตลอดจนรัฐบาลลาว ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
ประเด็นที่สําคัญเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญของ สปป. ลาว มีดังน้ี 
 

1) ไฟฟ้า 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พบว่า สปป. ลาว ไม่มีปัญหาด้านการ

ขาดแคลนไฟฟ้า ไม่ว่าจะต้ังโรงงานอยู่ภายในหรือภายนอก SEZ ก็ตาม โดยอาจมีการตัดไฟในช่วงสุดสัปดาห์
บ้าง เพ่ือซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า แต่จะมีการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบก่อนทุกคร้ัง 

 
2)  ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ 

ในภาพรวม สปป. ลาว ไม่มีปัญหาด้านระบบคมนาคมขนส่งสินค้า สําหรับการขนส่งสินค้า 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นําเข้าและส่งออกสินค้าผ่านทางท่าเรือคลองเตยเป็นหลัก มีเพียงส่วนน้อยเท่าน้ันที่
นําเข้าและส่งออกสินค้าผ่านทางเวียดนาม เน่ืองจากความแตกต่างด้านภาษา อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการขนส่ง
ภายใน สปป. ลาว สูงมาก จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่า ต้นทุนการขนส่งสินค้า 1 ตู้คอนเทนเนอร์
อาจสูงกว่าที่ไทยถึง 5 เท่า 

 
ด้านพิธีการศุลกากร ปัจจุบัน ระบบศุลกากรใน สปป. ลาว พัฒนาขึ้นมากแล้ว ผู้ประกอบการ

สามารถใช้หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าแบบฟอร์ม ดี (Form D) ในการนําเข้าและส่งออกสินค้าจากไทยได้
โดยไม่มีปัญหาด้านศุลกากร ตลอดจนไม่มีการเรียกรับเงินสินบนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ  
 

สําหรับการอํานวยความสะดวกทางการค้า ภายใต้ความตกลงความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement: 
GMS CBTA)125 ผู้ประกอบการในแขวงสะหวันนะเขตยังสามารถขนส่งสินค้าไปยังเวียดนามหรือไทยได้ โดยไม่

                                                            
125  GMS CBTA มีประเทศภาคีทั้งส้ิน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับกฎระเบียบเก่ียวกับ

พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการกักกันโรคพืชและสัตว์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความยุ่งยากน้อยลง ในปัจจุบัน มีประเทศ
ภาคีจํานวน 4 ประเทศท่ีให้สัตยาบันตามความตกลงครบทุกฉบับแล้ว สําหรับประเทศไทย ได้ให้สัตยาบันพิธีสารแนบท้ายความตกลงไปแล้ว
ทั้งส้ิน 14 ฉบับ จากท้ังหมด 20 ฉบับ ที่เหลืออีก 6 ฉบับมีทั้งที่อยู่ในระหว่างกระบวนการนําเสนอรัฐสภาพิจารณา และที่อยู่ระหว่างการ
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จําเป็นต้องขนถ่ายสินค้าเมื่อมีการขนส่งสินค้าผ่านแดน แต่ต้องว่ิงในเส้นทางที่กําหนด เช่น ต้องเดินทางไปยัง
ท่าเรือแหลมฉบังเท่าน้ัน แม้ว่าผู้ประกอบการในสะหวันนะเขตจะสามารถขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องขนถ่ายไปได้
ทั้งยังไทยและเวียดนาม ในทางกลับกัน ผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการเวียดนามสามารถขนส่งสินค้า
โดยไม่ต้องขนถ่ายไปได้ยัง สปป. ลาว เท่าน้ัน 
 

ด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ใน สปป. ลาว แยกเป็นรายจังหวัด จากการรวมรวมข้อมูลและ
สัมภาษณ์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง พบประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปน้ี 
 

 เวียงจันทน์ 
เวียงจันทน์เช่ือมต่อกับชายแดนไทยท่ีจังหวัดหนองคายโดยสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 

นอกจากน้ี เวียงจันทน์ยังมีระเบียงเศรษฐกิจตอนกลาง (Central Economic Corridor) (ถนนสาย R13) ซึ่ง
เป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญที่สุดของ สปป. ลาว ตัดผ่าน โดยมีจุดเริ่มต้นต้ังแต่จีน ผ่านมายังแขวงบ่อแก้วและ
เวียงจันทน์ หลังจากน้ันสามารถแยกไปได้ทั้งไทย (หนองคาย-ชลบุรี) และกัมพูชา (พนมเปญ-สีหนุวิลล์) (ภาพท่ี 
7.3) 
 

 สะหวันนะเขต 
แขวงสะหวันนะเขตต้ังอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางใต้ของ สปป. ลาว ทิศตะวันออกติดกับ

เวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดมุกดาหารของไทย และมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 เช่ือมระหว่าง
สองประเทศ โดยสะหวันนะเขตนับเป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญของ สปป. ลาว เน่ืองจากต้ังอยู่ในเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ที่เช่ือมจากเมียนมาร์ ไทย และ 
สปป. ลาว ไปจนถึงเวียดนามด้วยถนนสาย R9126 ซึ่งเป็นถนนที่มีสภาพค่อนข้างดี โดยล่าสุด สปป. ลาว ได้รับ
เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการพัฒนาถนนสองช่องทางจากสะหวันนะเขตไปยังลาวบาว คิดเป็นระยะทาง
ทั้งสิ้นประมาณ 220 กิโลเมตร นอกจากน้ี สะหวันนะเขตยังอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนกลาง (Central 
Economic Corridor) ที่มีจุดเริ่มต้นจากจีน ผ่านมายังเวียงจันทน์ คําม่วน สะหวันนะเขต ไปจนถึงกรุง
พนมเปญและสีหนุวิลล์ในกัมพูชา (ภาพที่ 7.3) 
 
 
  

                                                                                                                                                                                         
พิจารณาร่างฯ โดยสํานักงานกฤษฎีกา (ที่มา: เอกสารเผยแพร่ในงานสัมมนา “ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทยปี 
2556” จัดโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557) 

126  เส้นทาง R9 เชื่อมจากเมาะละแหม่ง – เมียวดี (เมียนมาร์) – แม่สอด – มุกดาหาร (ไทย) – สะหวันนะเขต –  แดนสะหวัน (สปป. ลาว) – ลาว
บาว – ดานัง (เวียดนาม)  
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ภาพท่ี 7.3 SEZs เส้นทางคมนาคมท่ีสําคญัใน สปป. ลาว 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย  

 

จากการศึกษาโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานใน สปป. ลาว พบว่า ในอีก 5-10 ปี ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานใน สปป. ลาว มีแนวโน้มจะพัฒนาข้ึนอีก  เน่ืองจาก สปป. ลาว ยังมีโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ และที่อยู่ในแผนงานอีกเป็นจํานวนมาก ทั้งโครงการเพ่ือ
พัฒนาด้านพลังงาน ระบบขนส่ง และการอํานวยความสะดวกทางการค้า เป็นต้น โดยสําหรับแผนโครงการ
พัฒนาระบบขนส่ง มีจํานวนทั้งสิ้น 39 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนโครงการด้าน
การอํานวยความสะดวกทางการค้า มีจํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 23.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตาราง
ที่ 7.9) ตัวอย่างโครงการท่ีจะเพ่ิมความเช่ือมโยงกับไทย เช่น โครงการขยายทางรถไฟท่านาแล้ง-หนองคาย 
โครงการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 ที่ปากซัน-บึงกาฬ และโครงการปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวก ณ จุดผ่านแดนช่องเม็ก-วังเต่า เป็นต้น (ดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก 4)   
 
 
 



278 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์: โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

 

ตารางที่ 7.9 มูลค่าและจํานวนโครงการพัฒนาการขนส่งและการอํานวยความสะดวกทางการค้า 

ของ สปป. ลาว 

ประเภท 
มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จํานวนโครงการ 

ท้ังหมด ท่ีมีแหล่งเงินทุน ท้ังหมด ท่ีมีแหล่งเงินทุน 
การขนส่ง 
โครงการลงทุน 13,170.0 12,870.0 33 20 
โครงการผู้ช่วยทางเทคนิค 1.8 0 6 0 
รวม 13,171.8 12,870.0 39 20 
การอํานวยความสะดวกทางการค้า 
โครงการลงทุน 10.5 0 1 0 
โครงการผู้ช่วยทางเทคนิค 12.6 4.1 7 1 
รวม 23.1 4.1 8 1 

ที่มา: ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 

 

7.6.4 เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Special Economic Zones: SEZs และ Specific 

Economic Zones) 

 

สปป. ลาว มีเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะรวมกันทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยแบ่งเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 8 แห่ง ทั้งหมดอยู่ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการของ
สํานักนายกรัฐมนตรี ความแตกต่างระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ คือ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะอยู่ภายใต้ Prime Minister Decree เป็นเขตที่รัฐบาลต้ังเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ให้เป็นตัวเมืองใหม่ที่
มีความทันสมัย มีเน้ือที่ต้ังแต่ 1,000 เฮกตาร์ ขึ้นไป (6,250 ไร่) เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงอาจประกอบด้วยหลาย
เขตเศรษฐกิจเฉพาะ เช่น นิคมอุตสาหกรรม เขตโลจิสติกส์ เขตผลิตเพ่ือส่งออก เขตการท่องเท่ียวและโรงแรม 
และศูนย์กลางการเงิน เป็นต้น  

 
ปัจจุบัน มีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะทั้ง 10 แห่งแล้วมากกว่า 1,030 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนแล้ว 105 บริษัท แบ่งสัดส่วนเป็นภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 33 
ภาคบริการร้อยละ 49 และการค้าร้อยละ 18 โดยเป็นการลงทุนจากต่างชาติร้อยละ 69 การร่วมทุนร้อยละ 6 
และการลงทุนโดยท้องถิ่นร้อยละ 25 นอกจากน้ี มูลค่าการส่งออกที่เกิดขึ้นจากเขตเศรษฐกิจทั้ง 10 แห่งยัง
มากกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนมูลค่าการนําเข้าน้ันมากกว่า 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
นําเข้าจากไทยและจีน เพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนการจ้างแรงงานของเขตเศรษฐกิจทั้งหมดน้ัน มีจํานวน
แรงงานถึง 7,852 คน โดยแบ่งเป็นแรงงานชาวลาว 1,650 คน (ร้อยละ 21) และแรงงานต่างชาติ 6,202 คน  
(ร้อยละ 79) 
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ในอนาคต สปป. ลาว มีแผนว่าจะสร้างเขตเศรษฐกิจทั้งสิ้น 25 เขต โดยปัจจุบันยังไม่มีการกําหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนของแต่ละเขต แต่มีแนวทางในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ เช่น 
พัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการ และเน้นพัฒนาเขตเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ห่างไกลควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้เขตตัวเมอืงและชนบทเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ผู้ประกอบการที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจของ สปป. ลาว จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเพ่ิมเติม

จากที่ได้รับจากนโยบายส่งเสริมการลงทุน โดยสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมน้ันจะแตกต่างกันไปในแต่ละเขต 
ตัวอย่างสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม เช่น แรงงานที่ทํางานภายในเขตเสียภาษีเงินได้บุคคลตํ่ากว่าอัตราปกติ นัก
ลงทุนภายในเขตเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราตํ่ากว่าปกติ และมีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม เป็นต้น 
นอกจากน้ี สปป. ลาว ยังมีนโยบายจัดต้ังศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service) ในเขต
เศรษฐกิจเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนทั้งด้านการขออนุญาตลงทุน การจดทะเบียนบริษัท พิธีการ
ศุลกากร ตลอดจนดําเนินเอกสารที่เก่ียวข้องต่างๆ อย่างไรก็ตาม เขตเศรษฐกิจบางแห่งยังไม่มีการจัดต้ัง one-
stop service หรือการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่อาจยังไม่สมบูรณ์แบบ 

 
สปป. ลาว มีเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะสําหรับการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมเพียง 2 

แห่ง ได้แก่ Vientiane Industrial and Trade Area (VITA Park) และ Savan-Seno SEZ ซึ่งต้ังอยู่ใน
เวียงจันทน์และสะหวันนะเขต ตามลําดับ (ภาพที่ 7.4) 

 
ภาพท่ี 7.4 เขตเศรษฐกิจสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมใน สปป. ลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 

VITA Park 

Savan-Seno SEZ 
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1) Vientiane Industrial and Trade Area (VITA Park) 
เขตอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ (Vientiane Industrial and Trade Area: VITA Park) 

เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัท Nam Wei Development ซึ่งเป็นเอกชนชาวไต้หวัน และกระทรวง
พาณิชย์ของ สปป. ลาว โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลําดับ ต้ังอยู่ห่างจากสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว ประมาณ 16 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากศูนย์กลางเวียงจันทน์ประมาณ 22 กิโลเมตร มี
พ้ืนที่ในเฟสแรก 110 เฮกตาร์ (687.5 ไร่) ซึ่งพ้ืนที่กว่าร้อยละ 50 ถูกจับจองโดยนักลงทุนแล้ว และคาดว่าในปี 
2558 นักลงทุนจะจองเต็มพ้ืนที่ ปัจจุบัน VITA Park อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อขอขยายพื้นที่เพ่ิมเติม 
(ตามท่ีได้ตกลงกับรัฐบาล VITA Park จะมีพ้ืนที่ประมาณ 500 เฮกตาร์ หรือ 3,125 ไร่) 

 
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการใน VITA Park ที่ลงทะเบียนแล้วมีจํานวนทั้งสิ้น 28 บริษัท ในจํานวนน้ี 

เป็นผู้ประกอบการไทย 4 ราย127 ผู้ประกอบการญี่ปุ่น 3 ราย ผู้ประกอบการไต้หวัน เดนมาร์ก ฮ่องกง 
มาเลเซีย และลาว ชาติละ 1 ราย ส่วนที่เหลือเป็นผู้ประกอบการจีน โดยมีโรงงานการผลิตที่เริ่มดําเนินการ
ก่อสร้างแล้วทั้งสิ้น 7 โรงงาน ได้แก่   

 Dai-ichi Production เริ่มดําเนินการปี 2555 มีการจ้างแรงงานมากกว่า 450 คน 

 Mekong Industrial เป็นเจ้าของโดยผู้ประกอบการจีน 

 San He Construction เป็นเจ้าของโดยผู้ประกอบการลาว 

 Laos Guan De เป็นเจ้าของโดยผู้ประกอบการจีน 

 Thai Tsunoda Tools เป็นเจ้าของโดยผู้ประกอบการญี่ปุ่น มีโรงงานอีกแห่งที่จังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างทดลองผลิต 

 Mascott Inter ผลิตเคร่ืองนุ่งห่มโดยผู้ประกอบการเดนมาร์ก 

 Mitsubishi 
 

ประเด็นที่น่าสนใจอ่ืนๆ เก่ียวกับ VITA Park มีดังน้ี 

 สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนใน VITA Park ยกตัวอย่างเช่น 
o ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าและส่งออก 
o ได้รับการยกเว้นภาษีบริโภคสําหรับสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
o ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 – 10 ปี หลังจากน้ันชําระใน

อัตราร้อยละ 8 – 10  
o ชาวต่างชาติชําระภาษีเงินได้บุคคลในอัตราร้อยละ 7  

 

                                                            
127  ผู้ประกอบการไทยทั้ง 4 ราย ได้แก่ CP, บริษัท tracity (ผู้ผลิตน้ําปลา), Big J และ PTS โดยสองรายหลังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

การเกษตร 
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 ต้นทุนด้านต่างๆ ใน VITA Park เป็นดังต่อไปน้ี 
o ค่าเช่าที่ดิน: 0.3 – 0.72 ดอลลาร์สหรัฐ/ตร.เมตร/ปี (ประมาณ 10 – 23 บาท) โดย

สามารถเช่าที่ดินได้ 75 ปี และขอต่ออายุได้ 
o ค่านํ้า: 0.025 – 0.35 ดอลลาร์สหรัฐ/ลบ.ม. (ประมาณ 0.8 – 11 บาท) 
o ค่าไฟฟ้า: 0.059 – 0.065 ดอลลาร์สหรัฐ/kwH (ประมาณ 2 บาท) 

 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีคุณภาพดีพอสมควรและมีปริมาณเพียงพอ สําหรับไฟฟ้าน้ัน VITA 
Park ได้รับกระแสไฟฟ้าจากรัฐบาลโดยตรง และมีเครื่องป่ันกระแสไฟฟ้า ปัจจุบัน อยู่ใน
ระหว่างดําเนินก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 

 ด้านระบบคมนาคมโดยรอบ VITA Park อยู่ห่างจากทางรถไฟ (ความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง ใช้สําหรับบรรทุกสินค้าเท่าน้ัน) ที่จะเดินทางจาก สปป. ลาว ไปยังจีนเพียง 800 เมตร 
ล่าสุด รัฐบาลจีนและลาวบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้ว และอยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง 
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561–2562 ส่วนถนนทางเข้าเขตยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ทําให้
มีสภาพไม่สมบูรณ์นัก คาดว่าจะดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2557 

 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใน VITA Park นําเข้าและส่งออกสินค้า โดยขนส่งทางถนนไปยัง
ท่าเรือแหลมฉบังในไทย หรือท่าเรือไฮฟ่องหรืออ้ีอ้ันในเวียดนาม ทั้งน้ี ระยะทางจาก VITA 
Park ไปยังไฮฟ่องหรืออ้ีอ้ันประมาณ 400–500 กิโลเมตร ถนนมีคุณภาพดี แต่ต้องใช้เวลา
เดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง เน่ืองจากเป็นถนนที่ตัดผ่านหุบเขา และมีเพียง 2 ช่องทางเดินรถ 

 มี one-stop service เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการดําเนินการต่างๆ เช่น 
การขอใบอนุญาตลงทุน และการขึ้นทะเบียนธุรกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มี
เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาประจําใน one-stop service เน่ืองจาก VITA Park ยังก่อสร้างไม่เสร็จ
สมบูรณ์  

 มีหอพักสําหรับแรงงานจํานวน 2,500 คน 

 มีโครงการสร้างโรงเรียนสําหรับสายอาชีพ เพ่ือเตรียมป้อนแรงงานเข้าสู่ VITA Park 
 

2) Savan-Seno SEZ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนเร่ิมดําเนินการก่อต้ังต้ังแต่ปี 2546 โดยรัฐบาลลาว แต่การ
ดําเนินงานโดยภาครัฐไม่คืบหน้ามากนัก ปัจจุบันจึงเร่ิมให้สัมปทานนักลงทุนต่างชาติเข้ามาพัฒนาเขต มี
จุดประสงค์หลักเพ่ือสร้างงาน และพัฒนาทักษะของแรงงานจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ
ที่มาลงทุนในเขต ข้อได้เปรียบที่สําคัญด้านสถานที่ต้ังของ Savan-Seno SEZ คือ ต้ังอยู่ใกล้ถนนหมายเลข 9 
ซึ่งเป็นเส้นทางภายใต้แนวระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 
5,962.5 ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่เป็น 4 เขต ได้แก่ 
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o เขต A มีผู้ประกอบการลงทุนในเขตแล้ว 1 ราย  
o เขต B มีผู้ประกอบการลงทุนในเขตแล้ว 4 ราย และจ้างแรงงานประมาณ 1,200 คน 

o เขต C มีผู้ประกอบการลงทุนในเขตแล้ว 37 ราย ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยด้วย และมีการจ้าง
แรงงาน 938 คน ในจํานวนน้ี เป็นแรงงานทักษะชาวไทย 27 คน 

o เขต D มีผู้ประกอบการลงทุนในเขตแล้ว 4 ราย  
Savan-Seno SEZ มีการจ้างแรงงานรวมกว่า 2,000 คน แต่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างหอพัก

ให้แรงงาน ปัจจุบัน แรงงานส่วนหน่ึงจึงต้องพักอาศัยในหอพักช่ัวคราว 
 
จากการสัมภาษณ์ Savan-Seno SEZ พบว่า ทางเขตเน้นสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่

ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก จึงอาจไม่ใช่พ้ืนที่เป้าหมายสําหรับต้ังโรงงานการผลิตในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
สําหรับประเด็นที่น่าสนใจอ่ืนๆ เก่ียวกับ Savan-Seno SEZ มีดังน้ี 

 สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในเขต ยกตัวอย่างเช่น 
o ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าและส่งออก 
o สําหรับภาคอุตสาหกรรม ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 – 10 

ปี หลังจากน้ันชําระในอัตราร้อยละ 8 – 10  
o ชาวต่างชาติชําระภาษีเงินได้บุคคลในอัตราร้อยละ 5  

 ต้นทุนด้านต่างๆ ใน Savan-Seno SEZ เป็นดังต่อไปน้ี 
o ค่าเช่าที่ดิน: 0.3 ดอลลาร์สหรัฐ/ตร.เมตร/ปี (ประมาณ 10 บาท) เช่าที่ดินได้ 75 ปี 
o ค่านํ้า: 0.56 ดอลลาร์สหรัฐ/ลบ.ม. (ประมาณ 18 บาท) 
o ค่าไฟฟ้า: 0.09 ดอลลาร์สหรัฐ/kwH (ประมาณ 3 บาท) 

 มี one-stop service เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการดําเนินการต่างๆ เช่น 
การขอใบอนุญาตลงทุน การลงทะเบียนและย่ืนภาษี การดําเนินการเพ่ือนําเข้าและส่งออก
สินค้า การจ้างแรงงาน ตลอดจนการดําเนินงานด้านกฎหมาย การขอวีซ่าและใบอนุญาต
ทํางานให้แรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

 มีศูนย์ฝึกอบรมแรงงาน เพ่ือพัฒนาทักษะของแรงงาน 

 หากแรงงานมีที่พักอาศัยในระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตร Savan-Seno SEZ มีนโยบายให้
แรงงานพักอาศัยที่หอพักของเขตได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และหากแรงงานมีที่พักอาศัยอยู่
ในระยะทาง 40 กิโลเมตร จะมีบริการรถรับ-ส่งให้ 

 แม้ว่าจะมีที่ต้ังอยู่ใกล้ชายแดนไทย แต่แรงงานส่วนหน่ึงไม่ย้ายไปทํางานที่ไทย เน่ืองจาก
แรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตทํางานค่อนข้างสูง นอกจากน้ี ยังอาจได้รับ
ค่าจ้างแรงงานตํ่ากว่า 300 บาทต่อวัน และต้องอยู่ห่างจากถ่ินที่อยู่เดิมและครอบครัวด้วย 
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ประเด็นสําคัญต่างๆ ของเขตเศรษฐกิจ VITA Park และ Savan-Seno โดยเปรียบเทียบดังแสดง
ในตารางที่ 7.10 
 

ตารางที่ 7.10 ประเด็นสาํคญัของเขตเศรษฐกิจสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมใน สปป. ลาว 

 VITA Park Savan-Seno SEZ 

เจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการไต้หวันและรัฐบาลลาว รัฐบาล 

พ้ืนท่ี 687.5 ไร่ 5,962.5 ไร่ 

ค่าเช่าท่ีดิน 0.3-0.72 USD/ตร.ม./ปี 
(10 – 23 บาท) 
เช่าท่ีดินได้ 75 ปี และขอต่ออายุได้ 

0.3 USD/ตร.ม./ปี 
(10 บาท) 
เช่าท่ีดินได้ 75 ปี 

ค่าไฟฟ้า 0.059 – 0.065 USD/Kwh (2 บาท) 0.09 USD/Kwh (3 บาท) 

ค่าน้ํา 0.025 – 0.35 USD/ลบ.ม. (0.8 – 11 บาท) 0.56 USD/ลบ.ม. (18 บาท) 

จุดเด่นด้านการ

คมนาคม 
- ห่างจากศูนย์กลางเวียงจันทน์ประมาณ 22 

กิโลเมตร 
- ใกล้ทางรถไฟไปจีน ซ่ึงอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

ใกล้ถนนหมายเลข 9 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ East-
West Economic Corridor 

การอํานวยความ

สะดวกแก่นักลงทุน 
- มี one-stop service 
- มีหอพักสําหรับแรงงาน  

- มี one-stop service 
- มีหอพักชั่วคราวสําหรับแรงงาน (อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการก่อสร้าง) 

จํานวน

ผู้ประกอบการ 
- ยกเว้นภาษีนําเข้าและส่งออก 
- ยกเว้นภาษีบริโภคสําหรับสินค้าและวัตถุดิบท่ี

ใช้ในการผลิต 
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 – 

10 ปี หลังจากนั้นชําระในอัตราร้อยละ 8 – 10  
- ชาวต่างชาติชําระภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 7 

- ยกเว้นภาษีนําเข้าและส่งออก 
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 – 

10 ปี หลังจากนั้นชําระในอัตราร้อยละ 8 – 10 
- ชาวต่างชาติชําระภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 5 

ท่ีมา: คณะผู้วิจัย รวบรวมข้อมูลจากการ VITA Park, Savan Seno SEZ และ Lao National Committee for Special 
Economic Zone 
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7.7 ข้อควรพจิารณาที่สาํคญัในการเข้าไปลงทนุ 

 
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าไปลงทุนในกัมพูชาควรพิจารณาข้อควรระวังที่สําคัญดังต่อไปน้ี 
 

1) แรงงาน 

 สปป. ลาว ประสบภาวะขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานวิชาชีพ ส่วนหน่ึงเน่ืองจาก
กําลังแรงงานในประเทศมีจํากัด และนโยบายขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าเป็น 300 บาทของไทย
ที่ทําให้แรงงานลาวส่วนหน่ึงย้ายมาทํางานที่ไทยซึ่งให้ค่าจ้างแรงงานสูงกว่า อย่างไรก็ตาม 
การต้ังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ต้องการแรงงานประมาณ 100 – 500 คนยังคง
สามารถทําได้ โดยผู้ประกอบการอาจแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ส่วนหน่ึงด้วยวิธี
ดังต่อไปน้ี 

o พิจารณาเลือกสถานท่ีต้ังของโรงงานด้วยความรอบคอบ กล่าวคือ ต้ังโรงงานในพ้ืนที่ที่
ไม่มีการแย่งแรงงานกับผู้ประกอบการรายอ่ืน และให้มีระยะห่างจากชายแดนไทย
ประมาณ 20 – 40 กิโลเมตร เพ่ือป้องกันไม่ให้แรงงานย้ายไปทํางานที่ไทย  

o ปรับปรุงวิธีการรับสมัครงาน โดยผู้ประกอบการอาจเดินทางไปยังชนบท หรือพ้ืนที่
ใกล้เคียง เพ่ือรับสมัครและกระจายข่าวสารเก่ียวกับตําแหน่งงานท่ีว่าง ทั้งลักษณะงาน 
ค่าจ้าง ที่พักอาศัย และสวัสดิการต่างๆ  

o สนับสนุนให้แรงงานชักชวนเพ่ือนแบบปากต่อปาก  
o ใช้บริการบริษัทจัดหางาน หรือติดต่อขอความช่วยเหลือจากกระทรวงแรงงาน 
o ในกรณีที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขต SEZ ผู้ประกอบการสามารถขอความ

ช่วยเหลือจาก SEZ ได้ 
o ให้ค่าจ้างแรงงานที่สะท้อนตําแหน่งงาน และให้สวัสดิการด้านต่างๆ แก่แรงงาน เพ่ือจูง

ใจแรงงาน 

 อัตราการเปลี่ยนงานของแรงงานลาวสูง สาเหตุจากวัฒนธรรมการย้ายถิ่นฐานบ่อยของชาว
ลาว  

 แรงงานขาดทักษะ ประสิทธิภาพ และระเบียบวินัยในการทํางาน เน่ืองจากส่วนมากเป็น
แรงงานจากภาคเกษตรกรรมและกสิกรรมเป็นหลัก จึงไม่คุ้นเคยกับการทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการสามารถฝึกอบรมแรงงานได้ โดยอาจใช้
ระยะเวลาในการฝึกอบรมต้ังแต่ 1 สัปดาห์ถึง 3 เดือนก่อนเข้าสายการผลิตจริง ขึ้นอยู่กับ
ความซับซ้อนของกระบวนการผลิตสินค้าน้ันๆ ทั้งน้ี ภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน ด้วยการสร้างศูนย์ฝึกอบรมแรงงานในทุกแขวง 
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 ค่าจ้างแรงงานใน สปป. ลาว มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง โดยอาจมีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน
ขั้นตํ่าในอนาคตอันใกล้ ทั้งน้ี การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าอาจไม่กระทบผู้ประกอบการ
มากนัก เน่ืองจากผู้ประกอบการส่วนมากจ่ายค่าจ้างแรงงานสูงกว่าค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่า โดย
อาจกระทบค่าล่วงเวลา ซึ่งใช้ค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่าในการคํานวณ 

 
2) ระบบโลจิสติกส์และศุลกากร 

 สปป. ลาว ไม่มีทางออกทะเล ทําให้ต้นทุนสําหรับการนําเข้าและส่งออกสินค้าสูงขึ้น 
นอกจากน้ี ต้นทุนด้านโลสิจติกส์ภายในประเทศของ สปป. ลาว ค่อนข้างสูง  

 นักลงทุนต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบศุลกากร ในขณะที่ระบบศุลกากรของ สปป. ลาว เป็น
ระบบ paper-based จึงอาจเป็นช่องโหว่ให้มีการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่รัฐได้ 

 
3) นโยบายรัฐบาล 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ยังไม่ชัดเจนมากนัก แต่มีแนวโน้มว่ารัฐบาลเน้นให้การ
สนับสนุนโครงการลงทุนที่สร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรในประเทศ 
เป็นต้น 

 การประกาศกฎระเบียบของภาครัฐทําได้ช้าและไม่ทั่วถึง 
  

7.8 หน่วยงานท่ีสาํคญัในการติดต่อเพื่อเข้าไปลงทุน 

 
1) กองส่งเสริมการลงทุนภายในต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

ที่อยู่:  555 ถ. วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
โทรศัพท:์  02-553-8218, 02-553-8395 
โทรสาร:  02-553-8318 
อีเมล:  head@boi.go.th 
 

2) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ 
ที่อยู่:  Royal Thai Embassy Vientiane 
 Kaysone Phomvihane Avenue, Xaysattha, Vientiane  
โทรศัพท:์  (856) 21 214 581-2  
โทรสาร:  (856) 21 214 580 
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3) สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต 
ที่อยู่:  229 Thahae Road Ban Thameuang  

Kaysone Phomvihane District, Savannakhet Province 
โทรศัพท:์  (856) 41 212 373, 252 080  
โทรสาร: (856) 41 212 370, 252 078 
อีเมล:  thaisvk@mfa.go.th 

 
4) ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียงจันทน์ 

ที่อยู่:  Unit 12 Samsenthai Road, Xieng Nguen Village 
 Chanthanouly District, Vientiane 
โทรศัพท:์  (856) 21 264 828  
โทรสาร:  (856) 21 213 561 
อีเมล:  bblvte@laotel.com  
 

5) Association of the Lao Garment Industry (ALGI) 
ที่อยู่:  Souphanouvong Road, P.O.Box 4212, Vientiane 
โทรศัพท:์  (856) 20 5569 5019  
อีเมล:  textilao@laotel.com, admin@algilaos.org  
 

6) Department of Planning and Investment, Savannakhet Province 
โทรศัพท:์  (856) 41 212 163  
 

7) Investment Promotion Department, Ministry of Planning and Investment 
ที่อยู่:  Luangprabang Road, Vientiane 01001 
โทรศัพท:์  (856) 21 218 379, 217 012, 218 377  
โทรสาร:  (856) 21 215 491 
 

8) JETRO Vientiane Office 
ที่อยู่:  4F Vieng Vang Tower, Boulichan Road 
 Dongpalan Thong Village, Sisattanak District 
โทรศัพท:์  (856) 20 5650 8130, 7779 1277 
อีเมล:  tetsuo_shibata@jetro.go.jp 
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9) Lao National Chamber of Commerce and Industry  
ที่อยู่:  Kaysone Phomvihane Avenue, Ban Phonphanao 
 Saysettha District, P.O..Box 4596 
โทรศัพท:์  (856) 21 453 312  
อีเมล:  lncci@laopdr.com 
 

10) Lao National Committee for Special Economic Zone 
ที่อยู่:  P.O.Box 1983, Lanexang Road, Vientiane 
โทรศัพท:์  (856) 21 254 474  
อีเมล:  sez@sncsez.gov.la, xay069@yahoo.com  
 

11) Sasvan-Seno SEZ 
ที่อยู่:  Former Savannakhet Airport Terminal, Phetsalath Road 
 Kaysone Phomvihane District, Savannakhet Province 
โทรศัพท:์  (856) 41 212 145  
โทรสาร:  (856) 41 214 291 

 
12) Vientiane Industrial and Trade Area (VITA Park) 

ที่อยู่:  VITA Park Noonthong Village, Saythany District, Vientiane 
โทรศัพท:์  (856) 20 9977 9705   
อีเมล:  vitapark7121@gmail.com 
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อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง 
และอัญมณีและเคร่ืองประดับ มีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งในฐานะเป็นอุตสาหกรรมส่งออก
ที่สําคัญของประเทศ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.5 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศไทยในปี 
2555128 และเป็นแหล่งการจ้างงานท่ีสําคัญ โดยมีสัดส่วนการจ้างงานสูงถึงร้อยละ 15 ของการจ้างงานใน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในปี 2555129  

 
 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นดังกล่าวของไทย ต้องเผชิญกับปัญหาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันที่ลดตํ่าลง ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนสินค้าส่งออกของไทยในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง (ภาพ
ที่ 8.1) โดยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่วนแบ่งตลาดของไทยในตลาดโลกลดลงจากร้อยละ 1.59 ในปี 2553 เหลือ
ร้อยละ 1.37 ในปี 2555 อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มลดลงจากร้อยละ 1.06 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 0.86 ในปี 
2555 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังลดลงจากร้อยละ 1.06 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 0.95 ในปี 2555 
และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับลดลงจากร้อยละ 3.89 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 3.39 ในปี 2555 
ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานไร้ทักษะ และการเพ่ิมขึ้นของ
ค่าจ้างทวีความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ในอนาคตผู้ประกอบการไทยอาจเข้าถึงตลาดหลักได้ยากมาก
ขึ้น เน่ืองจากไทยถูกตัดสิทธิจากระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) เพ่ิมเติม โดยล่าสุด ไทยจะถูกตัดสิทธิ
จากระบบ GSP ของสหภาพยุโรปในปี 2558 ในขณะที่ประเทศคู่ค้าเร่ิมทําความตกลงเขตการค้าเสรีกับ
ประเทศคู่แข่ง เช่น FTA ระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะเจรจาเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม ปี 
2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
128  ที่มา: คณะผู้วิจัย คํานวณจากฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ 
129  ที่มา: ข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร, สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
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ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  
 

 

ภาพท่ี 8.1 สว่นแบ่งตลาดสินค้าของไทยในตลาดโลก ปี 2553-2555 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย คํานวณจากฐานข้อมูลกระทรวงพาณิชย์และ UN Comtrade 

 

8.1 กรณีศึกษา: เปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนการผลิตของโรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุง่ห่ม 

 

การเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนการผลิต คือ การจําลองโครงสร้างต้นทุนของโรงงาน เพ่ือศึกษา
ความแตกต่างของต้นทุนการผลิตเบ้ืองต้น ในกรณีที่โรงงานซึ่งต้ังอยู่ในกรุงเทพฯ ย้ายไปดําเนินการผลิตในพ้ืนที่
เป้าหมาย  

 
เพ่ือเป็นกรณีศึกษา คณะผู้วิจัยได้จําลองโครงสร้างต้นทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ซึ่ง

ได้ย้ายหรือขยายฐานการผลิตจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองดานัง (เวียดนาม) ปอยเปต (กัมพูชา) และเวียงจันทน์ 
(สปป. ลาว) โดยในการศึกษา คณะผู้วิจัยใช้โครงสร้างต้นทุนของโรงงานผลิตเครื่องแต่งกายไทยที่ได้ขยายฐาน
การผลิตไปยังพ้ืนที่ดังกล่าวจริงและได้ปรับค่าความแตกต่างด้านผลิตภาพแรงงานในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้
แบบจําลองโครงสร้างต้นทุนที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด130 (ดูรายละเอียดสมมติฐานในภาคผนวก 5) 

 
จากการจําลองโครงสร้างต้นทุนของโรงงานผลิตเคร่ืองแต่งกายในดานัง ปอยเปต และเวียงจันทน์ โดย

ปรับความแตกต่างด้านผลิตภาพแรงงานแล้วพบว่า หากกําหนดให้ต้นทุนการผลิตสินค้าหน้าโรงงานท่ีต้ังอยู่ใน
กรุงเทพฯ มีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท ต้นทุนการผลิตสินค้าหน้าโรงงานท่ีเมืองดานัง ปอยเปต และเวียงจันทน์ 
จะเท่ากับ 94.2 บาท 83.9 บาท และ 83.8 บาท ตามลําดับ (ภาพที่ 8.2) โดยมีข้อสังเกตว่า ปัจจัยหลักที่ทําให้
ต้นทุนการผลิตหน้าโรงงานในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน คือ ต้นทุนแรงงาน โดยกรุงเทพฯ มีต้นทุนแรงงาน

                                                            
130  คณะผู้วิจัยใช้โครงสร้างต้นทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมปลายนํ้า ที่มีแนวโน้มว่าจะย้ายหรือขยายฐาน

การผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านมากที่สุด นอกจากน้ี ยังเป็นอุตสาหกรรมทีมีข้อมูลสําหรับนํามาใช้จําลองโครงสร้างต้นทุนครบถ้วน  

2553 2554 2555

ส่ิงทอ 1.59 1.48 1.37

เคร่ืองนุ่งห่ม 1.06 0.91 0.86

เคร่ืองหนังและรองเท้า 1.06 1.01 0.95

อัญมณีและเคร่ืองประดับ 3.89 3.42 3.39

รวม 3 อุตสาหกรรม 7.59 6.82 6.57
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ร้อยละ



บทท่ี 8 บทสรุปและข้อเสนอแนะทางนโยบาย    291 

  
 

 

สูงที่สุด รองลงมา คือ ดานัง เวียงจันทน์ และปอยเปต ทั้งน้ี แม้ว่าอัตราค่าจ้างแรงงานท่ีดานังจะตํ่ากว่า
กรุงเทพฯ มาก แต่ผู้ประกอบการในเวียดนามต้องชําระเงินสมทบให้กองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 22 
ของเงินเดือนลูกจ้าง จึงทําให้ต้นทุนแรงงานที่ดานังตํ่ากว่ากรุงเทพฯ เพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 

 

ภาพท่ี 8.2 โครงสร้างต้นทุนการผลิตเคร่ืองนุ่งห่มหน้าโรงงานที่ดานัง ปอยเปต และเวียงจันทน์  

เทียบกับกรุงเทพฯ 

 
ท่ีมา:  คณะผู้วิจัย 
หมายเหตุ: -  ต้นทุนแรงงาน ประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงานและเงนิสมทบท่ีนายจ้างต้องจ่ายให้ระบบประกันสังคม 

- ต้นทุนการผลิตหน้าโรงงานไม่รวมต้นทุนค่าขนส่งจากโรงงานไปยังท่าเรือ 

 
จากการจําลองโครงสร้างต้นทุนรวมค่าขนส่งไปยังท่าเรือ (ต้นทุน FOB) และภาษีสําหรับส่งออกไปยัง

ตลาดหลัก ได้แก่ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยใช้อัตราภาษีเฉลี่ยของสินค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม พบว่า 
หากกําหนดให้ต้นทุน ณ ท่าเรือของโรงงานเครื่องนุ่งห่มที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพฯ มีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท ต้นทุน 
ณ ท่าเรือของโรงงานที่ต้ังในเมืองดานัง ปอยเปต และเวียงจันทน์จะเท่ากับ 96.8 บาท, 86.7 บาท และ 87.5 
บาท ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาถึงอัตราภาษีด้วย พบว่า ต้นทุนสําหรับการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป131 ของ
โรงงานเคร่ืองนุ่งห่มที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพฯ จะเท่ากับ 110.8 บาท ในขณะที่ต้นทุนสําหรับการส่งออกไปยัง

                                                            
131  ใช้อัตราภาษีของปี 2558 ซึ่งไทยจะถูกยกเลิกสิทธิ GSP จากสหภาพยุโรป  

กรุงเทพฯ ดานัง ปอยเปต เวียงจันทน์
วัตถุดิบ 48.5 48.5 48.5 48.5
แรงงาน 23.7 22.2 9.9 11.6
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน 4.1 2.0 1.5 2.0
ค่าไฟฟ้า 4.3 2.1 4.6 2.3
ค่าน้ํา 0.1 0.0 0.0 0.0
อ่ืนๆ 19.4 19.4 19.4 19.4
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ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  
 

 

สหภาพยุโรปของโรงงานเคร่ืองนุ่งห่มที่ต้ังอยู่ในดานัง ปอยเปต และเวียงจันทน์ อยู่ที่ 105 บาท, 86.7 บาท 
และ 87.5 บาท ตามลําดับ ส่วนต้นทุนสําหรับการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาของโรงงานเคร่ืองนุ่งห่มที่ต้ังอยู่ใน
กรุงเทพฯ เท่ากับ 110 บาท ในขณะที่ต้นทุนสําหรับการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาของโรงงานเคร่ืองนุ่งห่มที่
ต้ังอยู่ในดานัง ปอยเปต และเวียงจันทน์ อยู่ที่ 106.7 บาท, 95.4 บาท และ 96.5 บาท ตามลําดับ (ภาพที่ 8.3) 
 

ภาพท่ี 8.3 โครงสร้างต้นทุน ณ ท่าเรือและอัตราภาษีของโรงงานท่ีดานัง ปอยเปต และเวียงจันทน์  

เทียบกับกรุงเทพฯ 

 
ท่ีมา:  คณะผู้วิจัย 

 
จากกรณีศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการที่ย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังพ้ืนที่

เป้าหมายดังกล่าว จะได้ประโยชน์จากต้นทุนค่าแรงที่ตํ่ากว่า และสิทธิพิเศษทางภาษีที่ได้รับจากตลาดหลัก  
 

8.2 แนวทางการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

  
สําหรับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงขั้นตอนการผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมไม่สูงนัก 

ปัจจัยสําคัญที่สุดในการแข่งขัน คือ ต้นทุนด้านแรงงาน ดังน้ัน ผู้ประกอบการไทยที่เป็นผู้รับจ้างผลิต (Original 
Equipment Manufacturers: OEMs) ซึ่งต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจากผู้ประกอบการ
ต่างชาติ จึงต้องแสวงหาแหล่งผลิตที่มีค่าจ้างตํ่าเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขัน จากการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สมาคมเคร่ืองนุ่งห่มไทย พบว่า ผู้ประกอบการไทยใน
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นส่วนหน่ึง ได้ย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม CLMV 
แล้ว ดังแสดงในตารางที่ 8.1  
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กรุงเทพฯ ดานัง ปอยเปต เวียงจันทน์

ต้นทุน ณ ท่าเรือ ต้นทุน ณ ท่าเรือ + EU GSP (2015) ต้นทุน ณ ท่าเรือ + US GSP
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ตารางที่ 8.1 ตัวอย่างผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมที่ใชแ้รงงานเข้มขน้ที่ได้ย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV 

อุตสาหกรรม กัมพูชา ลาว เมียนมาร ์ เวียดนาม 

สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

พนมเปญ 

- Dynasty Apparel Co., Ltd. 
(เป็นเจ้าของเองทั้งหมด) 

บันเตียเมียนเจย 

- T.K. Garment Co., Ltd. (ร่วม
ทุน) 

- S.P. Brother Co., Ltd. (ร่วมทุน) 
- Hi-tech Apparel Co., Ltd. (เป็น

เจ้าของเองทัง้หมด) 
เกาะกง 

- Nice Apparel Co., Ltd. (เป็น
เจ้าของเองทัง้หมด) 

เวียงจันทน์ 

- Hi-tech Apparel Co., Ltd. (ร่วม
ทุน) 

- Gold Mine Garment Co., Ltd. 
(ร่วมทุน) 

- Asian Garment Co., Ltd. (เป็น
เจ้าของเองทัง้หมด) 

ย่างกุง้ 

- Thai Wacoal Public Co., Ltd และ 
Pattaya Manufacturing Co., Ltd. 
(ร่วมทุน) 

- Myanmar S.M.C. (ร่วมทุน) 
- Thai Parfun Co., Ltd. บริษทัญี่ปุ่นที่

มีฐานการผลิตในไทย (เป็นเจ้าของเอง
ทั้งหมด) 

โฮจิมินห์ 

- Yumark Co., Ltd. บริษัท
ไต้หวันที่มฐีานการผลิตในไทย 
(เป็นเจ้าของเองทั้งหมด) 

เบนเตร 

- Liberty Garment Co., Ltd. 
(ร่วมทุน) 

กว่างนัม 

- Hi-tech Apparel Co., Ltd. 
ลองอัน 

- Hong Seng Group  

รองเท้าและ
เครื่องหนัง 

พระตะบอง 

- Aerosoft Summit Footwear 
(ร่วมทุน) 

พนมเปญ 

- Dance Supply (Cambodia) 
Limited (เป็นเจ้าของเองทัง้หมด) 

- ย่างกุง้ 
-   ไม่เปิดเผยชื่อ (จ้างผลิต) 

 

อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

- - ย่างกุง้ 
-   Myanmar VES Co., Ltd. (ร่วมทุนกับ
รัฐบาล) 

ด่องไน 
-  แพรนด้า จิวเวลรี ่

ที่มา: คณะผู้วิจัย รวบรวมข้อมูลจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และข่าวต่างๆ 
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8.2.1  ผู้ประกอบการกลุ่มที่มีแนวโน้มในการย้ายหรือขยายฐานการผลิต  

 
จากการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีคําสั่งซื้อจากผู้ซื้อต่างประเทศรายใหญ่ มีโอกาส

ที่จะย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านมากกว่าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(Small and Medium Enterprises: SMEs) เน่ืองจากมีความพร้อมด้านเงินทุนและมีความสามารถในการ
ยอมรับความเสี่ยงมากกว่า SMEs นอกจากน้ี ส่วนหน่ึงยังเป็นการปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ซื้อที่เรียกร้อง
ให้ผู้ประกอบการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีค่าแรงตํ่ากว่า เพ่ือคงความสามารถในการ
แข่งขันด้านราคา  

 
การย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านสําหรับ SMEs ไม่สามารถทําได้ง่ายนัก 

เพราะมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงในระดับจํากัด และจําเป็นต้องใช้เงินทุนจํานวนมาก ทั้งใน
การลงทุนและศึกษาหาข้อมูล ทั้งน้ี จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องพบว่า ผู้ประกอบการท่ีเข้าไป
ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมักประสบปัญหาขาดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติ 

 
8.2.2 พืน้ที่ทีเ่หมาะสมในการย้ายหรือขยายฐานการผลิต  

 
1) ระดับประเทศ 

 หากผู้ประกอบการไทยสนใจที่จะย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือหาแหล่ง
แรงงานท่ีค่าจ้างตํ่ากว่าประเทศไทย นอกเหนือจากเวียดนามและเมียนมาร์ (ซึ่งได้ศึกษาเชิงลึกในโครงการ
ในปีงบประมาณ 2556 แล้ว) ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความน่าสนใจสําหรับเป็นฐานการผลิตสําหรับ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว และอินโดนีเซีย เน่ืองจากค่าแรงที่ตํ่ากว่าไทย 
ในปี 2555 เงินเดือนของแรงงานทั่วไปที่ตํ่าที่สุดในอาเซียน อันดับแรก 5 ได้แก่ ย่างกุ้ง (53 ดอลลาร์สหรัฐ) 
รองลงมา คือ พนมเปญ (74 ดอลลาร์สหรัฐ) เวียงจันทน์ (132 ดอลลาร์สหรัฐ) โฮจิมินห์ (148 ดอลลาร์
สหรัฐ) และจาการ์ตา (239 ดอลลาร์สหรัฐ)132 ส่วนในด้านกําลังแรงงาน จากข้อมูลปี 2555 อินโดนีเซียเป็น
ประเทศที่มีกําลังแรงงานมากที่สุดในอาเซียน (118.4 ล้านคน) ในขณะที่กัมพูชาและ สปป. ลาว มีกําลัง
แรงงานน้อยกว่าไทย (8.4 ล้านคน และ 3.3 ล้านคน ตามลําดับ)133 อย่างไรก็ตาม ทั้งกัมพูชาและ  
สปป. ลาว ยังมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมไม่มากนัก จํานวนแรงงานจึงไม่เป็นปัญหาสําหรับผู้ประกอบการ 
SMEs ที่ต้องการแรงงานไม่เกินประมาณ 200-500 คน 
 

                                                            
132  ที่มา: ผลสํารวจจากบริษัทญี่ปุ่นท่ีลงทุนในประเทศต่างๆ โดย JETRO. The 23nd Survey of Investment Related Costs in Asia and 

Oceania (2013) 
133  ที่มา: ธนาคารโลก 
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หากพิจารณาในแง่การคมนาคมและความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานไทย กัมพูชาและ สปป. ลาว 
ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ที่มีอาณาเขตติดกับ
ไทย มีความได้เปรียบอินโดนีเซีย ทั้งในด้านความสะดวกในการบริหารจัดการ ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า และ
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน นอกจากน้ี การที่กัมพูชาและ สปป. ลาว จัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
(Least Developed Countries: LDCs) จึงทําให้ได้เปรียบอินโดนีเซียในด้านสิทธิพิเศษทางการค้าจาก
ตลาดหลัก เช่น ได้รับยกเว้นภาษีสําหรับสินค้าส่งออกไปสหภาพยุโรปในทุกประเภทสินค้า (ยกเว้นอาวุธ) 
ในขณะที่อินโดนีเซียไม่ได้รับการยกเว้นภาษี และยังมีการกําหนดเพดานสินค้าส่งออกที่ได้รับสิทธิพิเศษด้วย 

 
 หากพิจารณาทั้งจากปัจจัยด้านค่าแรง กําลังแรงงาน ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานไทย และ
สิทธิพิเศษทางการค้าจากตลาดหลัก จะเห็นได้ว่า หากเป็นการผลิตเพ่ือส่งออกไปยังประเทศที่สาม โดย
เปรียบเทียบ กัมพูชาและ สปป. ลาว มีความน่าสนใจมากกว่าอินโดนีเซีย134 ทั้งน้ี การเข้าไปลงทุนใน
กัมพูชาและ สปป. ลาว มีจุดแข็งและจุดอ่อน135 ดังน้ี 
 

 การเข้าไปลงทุนในกัมพูชา 
 จุดแข็งที่สําคัญ คือ ค่าจ้างแรงงานตํ่า เส้นทางคมนาคมที่เช่ือมต่อกับห่วงโซ่อุปทานใน
ไทยได้ นโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ (การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว
ชายแดนและการเปิดจุดผ่านแดนเพ่ิมเติมกับไทย) และสิทธิพิเศษทางการค้าจากตลาดหลัก ทั้ง
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 
 ขณะท่ีจุดอ่อนที่สําคัญ คือ ปัญหาด้านแรงงาน ทั้งกําลังแรงงานที่จํากัด แรงงานมีอัตรา
เปลี่ยนงานสูง แรงงานขาดทักษะ การประท้วงของแรงงาน และค่าจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้นรวดเร็ว 
นอกจากน้ี ยังมีจุดอ่อนด้านต้นทุนค่าไฟฟ้าสูง ระบบคมนาคมไม่ดีนัก ต้นทุนโลจิสติกส์สูง  และ
การเรียกรับสินบนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ   
 

 การเข้าไปลงทุนใน สปป. ลาว 
 จุดแข็งที่สําคัญ คือ ค่าจ้างแรงงานตํ่า ต้นทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตํ่า เส้นทางคมนาคมที่
เช่ือมต่อกับห่วงโซ่อุปทานในไทยได้ และนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เปิดกว้างและให้สิทธิ
ประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติมากกว่าประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนโดยเปรียบเทียบ 
 ขณะท่ีจุดอ่อนที่สําคัญ คือ ปัญหาด้านแรงงาน ทั้งกําลังแรงงานจํากัด แรงงานมีอัตรา
เปลี่ยนงานสูง แรงงานขาดทักษะและระเบียบวินัย และค่าจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
ยังมีจุดอ่อนด้านต้นทุนโลจิสติกส์สูง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ยังไม่ชัดเจนนัก  

                                                            
134  อินโดนีเซียมีความน่าสนใจในด้านการมีตลาดที่ใหญ่ ดังนั้น หากเป็นการผลิตเพ่ือมุ่งจําหน่ายในประเทศ การผลิตในอินโดนีเซียจะมีความ

ได้เปรียบและเหมาะสมมากกว่ากัมพูชาและลาวซึ่งมีตลาดขนาดเล็ก 
135  คณะผู้วิจัยวิเคราะห์จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 



296 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ:์ โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะที่ 2  

 

 

2)  ระดับจังหวัด 

 ในการพิจารณาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในระดับจังหวัดของกัมพูชาและ สปป. ลาว โดยใช้ปัจจัยหลัก เช่น 
จํานวนกําลังแรงงานในจังหวัดและบริเวณใกล้เคียง โครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมขนส่ง และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เป็นข้อมูลที่สําคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน พบว่า 
 
 ในกรณีของกัมพูชา พ้ืนที่ที่น่าสนใจสําหรับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
คือ พนมเปญ รวมทั้งจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนไทย ได้แก่ บันเตียเมียนเจย (ปอยเปตและศรีโสภณ) (ติด
กับจังหวัดสระแก้ว) และเกาะกง (ติดกับจังหวัดตราด) ซึ่งมีโครงข่ายคมนาคมเช่ือมต่อกับไทยได้สะดวก 
โดยในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สําคัญ 4 แห่ง ได้แก่ Phnom Penh SEZ (อยู่ในจังหวัด
กันดาลซึ่งติดกับกรุงพนมเปญ) Poipet O’Neang SEZ (บันเตียเมียนเจย) Sisophon Industrial Park 
(บันเตียเมียนเจย) และ Neang Kok Koh Kong SEZ (เกาะกง) ดังแสดงในภาพที่ 8.4 
 

ภาพท่ี 8.4 เขตเศรษฐกิจพเิศษที่สาํคญัในพื้นทีเ่ปา้หมายในกัมพูชา 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 

 
 ในกรณีของ สปป. ลาว พ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับต้ังโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น คือ
เวียงจันทน์ เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่มีกําลังแรงงานมากที่สุดในประเทศ และมีเขตเศรษฐกิจพิเศษสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ได้แก่ Vientiane Industrial and Trade Area (VITA Park) 
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อย่างไรก็ตาม เวียงจันทน์ยังคงประสบปัญหาแรงงานตึงตัวและอัตราการลาออกสูง แต่มีระดับความรุนแรง
น้อยกว่าพ้ืนที่อ่ืนโดยเปรียบเทียบ แม้ว่าสะหวันนะเขตและจําปาศักด์ิมีพรมแดนติดกับชายแดนไทย136 แต่
พ้ืนที่ทั้งสองน้ียังไม่ใช่พ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นในปัจจุบัน กล่าวคือ เขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนในสะหวันนะเขตเน้นเฉพาะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสูง และใน
จําปาศักด์ิ ปัจจุบันยังไม่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงทําให้กระบวนการส่งออกและนําเข้ายังมีปัญหาอยู่มาก แต่
ในอนาคต จําปาศักด์ิจะเป็นแหล่งที่น่าลงทุนสําหรับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น หากสามารถจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีบริการ One-stop service เพ่ืออํานวยความสะดวกในการส่งออกและนําเข้าได้ 
 
8.2.3 รูปแบบการลงทุนทีเ่หมาะสมในการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบา้น 

 

 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นของไทย ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ที่สนใจจะย้ายหรือขยาย
ฐานการผลิตไปยังกัมพูชาหรือ สปป. ลาว ควรพิจารณาเลือกรูปแบบการลงทุนตามความเหมาะสมของ
ธุรกิจของตนเป็นหลัก  
 

ในกรณีของการลงทุนในกัมพูชา รูปแบบการลงทุนในการย้ายหรือขยายฐานการผลิตของทั้ง 3 
อุตสาหกรรมที่ศึกษามีลักษณะไม่แตกต่างกัน โดยอาจจําแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

(1) การลงทุนโดยตรงแบบที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของเองทั้งหมด เป็นรูปแบบการลงทุนที่
ผู้ประกอบการต่างชาติส่วนใหญ่ใช้ เน่ืองจากมีข้อดี คือ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
และผู้ประกอบการยังไม่ต้องแบบรับความเสี่ยงในการหาผู้ประกอบการคู่ค้าที่ไว้ใจได้   

(2) การร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ประกอบการต่างชาติและ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นเคยทําธุรกิจร่วมกันมาเป็นระยะเวลานาน มีข้อดี คือ ผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นสามารถติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วกว่า และมีความสามารถในการหา
แรงงานได้ดีกว่า  

(3) การจ้างผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ทําการผลิต ผู้ประกอบการส่วนหน่ึงในกัมพูชาเป็นผู้รับจ้าง
ผลิตแบบ sub-contract อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเหล่าน้ีมักรับจ้างผลิตจาก
ผู้ประกอบการในประเทศเป็นหลัก 

ทั้งน้ี กฎหมายกัมพูชากําหนดให้สําหรับการลงทุนในกิจการทอผ้าไหมและการทําเหมืองอัญมณี 
ผู้ประกอบการต่างชาติต้องร่วมทุนกับชาวกัมพูชาเท่าน้ัน 

 

                                                            
136  สะหวันนะเขตอยู่ติดกับจังหวัดมุกดาหาร และจําปาศักด์ิอยู่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี 
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 เช่นเดียวกับกัมพูชา รูปแบบการลงทุนในการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยัง สปป. ลาว อาจ
จําแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

(1) การลงทุนโดยตรงแบบที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของเองทั้งหมด เน่ืองจากความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ และไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในการหาผู้ประกอบการคู่ค้าที่ไว้ใจได้ 

(2) การร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น ผู้ประกอบการต่างชาติส่วนหน่ึงลงทุนโดยการร่วมทุน 
เน่ืองจากผู้ประกอบการท้องถิ่นมักมีที่ดินสําหรับต้ังโรงงาน มีความสามารถในการหาแรงงาน
ได้ดีกว่าผู้ประกอบการต่างชาติ และติดต่อกับภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วกว่า ทั้งน้ี มีข้อสังเกตว่า
ผู้ประกอบการลาวนิยมร่วมทุนกับผู้ประกอบการไทย สาเหตุจากความคล้ายคลึงของภาษา
และวัฒนธรรม 

(3) จ้างผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ทําการผลิต เป็นลักษณะที่ผู้ประกอบการต่างชาติว่าจ้างให้
ผู้ประกอบการลาวที่ดําเนินการผลิตแบบ CMT (Cut-Make-Trim) 

 
จากการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาและ สปป. ลาว มักลงทุน

โดยตรงแบบเป็นเจ้าของเองทั้งหมด เน่ืองจากกฎหมายของทั้งสองประเทศอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติ
สามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 100 และผู้ประกอบการต้องการความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
นอกจากน้ี จากการพิจารณารูปแบบการลงทุน 3 ประเภททั้งในกัมพูชาและ สปป. ลาว คณะผู้วิจัยมี
ข้อสังเกตว่า ผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้ังโรงงานนอกเขต SEZ ซึ่งอาจมีความไม่สะดวกในการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการ อาจให้ความสําคัญกับการพิจารณาลงทุนในรูปแบบของการร่วมทุนกับผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น ส่วนผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้ังโรงงานในเขต SEZ ซึ่งมี one-stop service ทําให้สะดวกในการ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการและการหาแรงงาน จึงไม่มีความจําเป็นต้องร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น
เพ่ือความสะดวกดังกล่าว โดยผู้ประกอบการอาจพิจารณาลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การลงทุนโดยตรง
แบบเป็นเจ้าของเองทั้งหมด ซึ่งจะทําให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานมากกว่า ทั้งน้ี รูปแบบการลงทุน
ไม่มีผลต่อสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนที่ผู้ประกอบการต่างชาติจะได้รับ 
 
8.3 ข้อเสนอแนะทางนโยบาย 

 

ในช่วงที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นต้องเผชิญปัญหาด้านขีดความสามารถใน
การแข่งขันจากค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นและภาวะขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการจําเป็นต้องปรับตัวเพ่ือ
รักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยแนวทางการปรับตัวในระยะสั้น คือ การย้ายหรือขยายฐานการผลิต
ไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่มีค่าจ้างแรงงานตํ่ากว่าและได้สิทธิพิเศษทางการค้าจากตลาดส่งออกหลัก อย่างไร
ก็ตาม ความได้เปรียบด้านค่าแรงตํ่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเท่าน้ัน ดังน้ัน ผู้ประกอบการควรมุ่งสู่แนวทางการ
ปรับตัวในระยะยาว คือ จําเป็นต้องยกระดับการผลิตให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันในระยะยาว  
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คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทางนโยบายในระยะสั้นเพ่ือสนับสนุนการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไป
ยังกัมพูชาและ สปป. ลาว และข้อเสนอแนะทางนโยบายในระยะกลางและระยะยาวเพื่อยกระดับการผลิต
ให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ดังน้ี 

 

8.3.1  ข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อสนับสนนุการย้ายหรือขยายฐานการผลติ 

 

ในระยะสั้น ผู้ประกอบการอาจยังไม่สามารถยกระดับการผลิตสู่ขั้นที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นได้ 
ผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่มีค่าจ้างแรงงานตํ่ากว่า
และใช้โครงข่ายการคมนาคมในภูมิภาคซึ่งคาดว่าจะพัฒนาขึ้นอย่างมากในอนาคตอันใกล้เช่ือมโยงห่วงโซ่
อุปทานระหว่างประเทศ   

 
ขั้นตอนการผลิตที่ย้ายไปในประเทศเพ่ือนบ้านน้ันควรมีมูลค่าเพ่ิมตํ่า (เช่น การตัดเย็บ) และ

ขั้นตอนการผลิตที่ยังคงอยู่ในประเทศควรมีมูลค่าเพ่ิมสูง (เช่น การออกแบบ และการตลาด) และควรย้าย
หรือขยายฐานการผลิตสินค้าโดยพิจารณาจากสิทธิประโยชน์ทางการค้าที่จะได้รับจากตลาดส่งออกควบคู่
กันไป นอกจากน้ี ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการขยายตลาด ผู้ประกอบการอาจพิจารณาปรับใช้โรงงาน
ในประเทศไทยเพ่ือรองรับการผลิตที่ต้องการความรวดเร็วสูง หรือการผลิตที่มีขั้นตอนซับซ้อนและต้องใช้
ทักษะแรงงาน ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และใช้โรงงานในประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
ค่าแรงตํ่าเพ่ือรองรับการผลิตที่ไม่ต้องการความรวดเร็วสูง หรือการผลิตที่ขั้นตอนไม่ซับซ้อนและไม่
จําเป็นต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  
 

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทางนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐต่อการบริหารจัดการเพ่ือ
สนับสนุนการย้ายหรือขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 4 
ประการ ดังน้ี  

 

ประการแรก การจัดต้ังหน่วยงานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service) 
ภาครัฐควรจัดต้ังหน่วยงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service) ที่ให้ข้อมูล

พ้ืนฐานและข้อมูลเชิงลึกที่เก่ียวข้องกับการไปลงทุนในต่างประเทศ เน่ืองจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น สิทธิประโยชน์ทางการค้า สิทธิประโยชน์
ทางภาษี สิทธิประโยชน์ในการลงทุนของต่างชาติ กฎหมายเก่ียวกับการลงทุนของต่างชาติ ข้อมูลเก่ียวกับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ (เช่น ไฟฟ้า สนามบิน และท่าเรือ) 
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และเชิงอุตสาหกรรม ข้อมูลด้านการตลาดของต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลกฎระเบียบด้าน
การขออนุญาตจัดต้ังโรงงานและใบรับรองที่จําเป็น  
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นอกจากน้ี หน่วยงานดังกล่าวควรมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของ
วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ของไทยท่ีต้องการไปลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งช่วยอํานวยความ
สะดวกในการทําธุรกิจร่วมกันระหว่าง SMEs ของไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยหน่วยงานของ
ต่างประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดี คือ Japan External Trade Organization (JETRO) ของญี่ปุ่น (ภาพที่ 
8.5) 
 

ภาพท่ี 8.5 รูปแบบการจัดต้ังหน่วยงานบรกิารแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service) 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 

 

ประการที่สอง การพัฒนาความเช่ือมโยงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 
จากการศึกษา พบว่า ระบบคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศในภูมิภาคมี

ความพร้อมแตกต่างกัน โดยระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคยังมีจุดที่ไม่เช่ือมโยงอีกหลายจุด (ภาพท่ี 8.6) 
ทั้งยังมีคุณภาพไม่ดีนัก เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมโยงระหว่างห่วงโซ่อุปทานไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรดําเนินการดังต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 8.6 ระบบคมนาคมทางถนนและทางรถไฟในภูมิภาค 

 
ท่ีมา: คณะผู้วิจัย 

 

 ควรพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทางบกในประเทศ ทั้ง
เส้นทางถนนและรางรถไฟ เพ่ือลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่ขนส่งสินค้าทางบก 

 ควรร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือผลักดันให้มีการเช่ือมโยงถนนในโครงข่าย ASEAN 
Highway Network (AHN) ที่ยังขาดอยู่ ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพถนนในส่วนที่ไม่มี
ประสิทธิภาพให้สามารถขนส่งสินค้าได้สะดวกขึ้น 

 ควรผลักดันให้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater 
Mekong Subregion Cross-Border Transport Agreement: GMS CBTA) ที่จะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนยานพาหนะ และไม่ต้อง
มีการตรวจสอบสภาพสินค้าที่ประเทศทางผ่าน มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น 
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปล่ียนสิทธิจราจร ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต 
ซึ่งเริ่มบังคับใช้แล้ว แต่ยังมีความคลุมเครือทางด้านบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานท่ีมีอํานาจ
รับผิดชอบ ทําให้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ  

 นอกเหนือจาก GMS CBTA แล้ว ภาครัฐอาจพิจารณาทําข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจเพ่ือ
แลกเปลี่ยนสิทธิการจราจรในระดับทวิภาคี เช่น ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่าง
ไทยและ สปป. ลาว ปี 2542 ให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น และผลักดันให้ข้อตกลงหรือบันทึก



302 รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์: โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

 

ความเข้าใจที่ลงนามไปแล้วมีผลชัดเจนในทางปฏิบัติ เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งสินค้าไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านของผู้ประกอบการไทย  

 ควรปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดน ให้
สามารถรองรับการขนส่งสินค้าผ่านแดนจํานวนมากได้ เช่น การนําเครื่องมือตรวจสอบสินค้า
ที่ทันสมัยมาใช้ หรืออาจพิจารณาสร้างจุดผ่านแดนเพ่ิมเติมในบริเวณที่แออัด เช่น กรณีจุด
ผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต เพ่ือให้การค้าผ่านแดนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น  

 ควรสนับสนุนให้เกิดการตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว (Single Window Inspection: SWI) 
ณ จุดผ่านแดนของไทย137 โดยการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณจุดผ่านแดนให้มีความพร้อมทางด้าน
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก และผลักดันให้เกิดการทํางานร่วมกันของ
หน่วยงานซึ่งมีอํานาจตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดต้นทุนการนําเข้าและส่งออก
สินค้าของผู้ประกอบการ 

 ควรสนับสนุนให้เกิดการตรวจสินค้าแบบเบ็ดเสร็จครั้งเดียว (Single Stop Inspection: SSI) 
โดยการจัดต้ังพ้ืนที่ตรวจร่วม (Common Controal Area: CCA) ระหว่างสองประเทศท่ีมี
พรมแดนติดกัน ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถจัดต้ังได้เน่ืองจากข้อจํากัดของกฎหมาย เพ่ือลด
ต้นทุนการนําเข้าและส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการ  

 ควรให้ความช่วยเหลือทั้งด้านเทคนิคและงบประมาณตามความเหมาะสมแก่ประเทศเพื่อน
บ้าน โดยเฉพาะ กัมพูชา สปป. ลาว  และเมียนมาร์ ที่มีข้อจํากัดในการบํารุงรักษาและพัฒนา
ระบบคมนาคมและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถใช้
ประโยชน์จากความเช่ือมโยงในภูมิภาคที่เสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาท่ีเร็วขึ้น โดยสําหรับการ
ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ยกตัวอย่างเช่น การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ และเพ่ือ
เพ่ิมทักษะให้แก่บุคลากรของประเทศเพื่อนบ้าน โดยหน่วยงานของไทยที่มีส่วนในการให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งด้านเทคนิคและงบประมาณ ได้แก่ สํานักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (Neighbouring Countries Economic 
Development Cooperation Agency: NEDA) 

 
ประการที่สาม การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม 
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สื่อสารมวลชน ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ควรส่งเสริมให้ชาว

ไทยเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมุ่งเน้นให้เกิดทัศนคติที่เป็นมิตรและเคารพซึ่งกัน
และกัน เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีให้ประเทศเพื่อนบ้านต้อนรับการเข้าไปลงทุนของผู้ประกอบการไทย และ
เพ่ือไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในกรณีที่ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

                                                            
137  ตัวอย่างจุดผ่านแดนของไทยที่ดําเนินการตรวจจุดเดียวแล้ว คือ จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต 
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ประการที่สี่ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในการย้ายหรือขยายฐานการผลิต ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs จําเป็นต้องใช้เงินทุนจํานวน

มาก เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ภาครัฐและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of 
Thailand: EXIM Bank) หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (Small 
and Medium Enterprise Development Bank of Thailand: SME Bank) ควรมีนโยบายสนับสนุน
เงินกู้ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นซึ่งประสบปัญหาด้านขีดความสามารถในการ
แข่งขัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก และแบกรับความเสี่ยงด้านการเงิน
ได้จํากัดกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยนโยบายสนับสนุนเงินกู้ ยกตัวอย่างเช่น พิจารณาให้เง่ือนไขสินเช่ือ
ที่ผ่อนคลายขึ้น หรือให้ภาครัฐมีส่วนในการคํ้าประกันสินเช่ือ เป็นต้น  
 

ทั้งน้ี สําหรับข้อเสนอแนะทางนโยบายในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน จาก
การศึกษาเชิงลึก พบว่า การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ซึ่งประสบปัญหาด้านแรงงาน ทั้งค่าจ้างแรงงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้นและความตึง
ตัวของแรงงาน อาจไม่ประสบความสําเร็จในทางปฏิบัติ เน่ืองจากแม้ว่าผู้ประกอบการจะย้ายหรือขยายที่ต้ัง
ไปยังเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดน แต่ผู้ประกอบการยังคงต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่าที่อัตรา 300 บาท
ต่อวัน และต้องแบกรับต้นทุนค่าขนส่งสินค้าที่เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากน้ี หากเปรียบเทียบกับการย้ายหรือขยาย
ฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านแล้ว การต้ังโรงงานในไทยจะทําให้ผู้ประกอบการไม่ได้ประโยชน์จาก
สิทธิพิเศษทางการค้าจากตลาดหลัก (GSP) ซึ่งจะได้รับในกรณีที่ย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้าน 
 
8.3.2 ข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 
ในระยะกลาง ผู้ประกอบการควรมุ่งยกระดับความสามารถทางเทคนิคในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือจัดการเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และการควบคุมการผลิตที่ได้
มาตรฐานเพ่ือรักษาความเช่ือมโยงทางเครือข่ายกับผู้ซื้ออย่างใกล้ชิด นอกจากน้ี ในการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันในระยะยาว ผู้ประกอบการควรเร่งยกระดับการผลิตสู่ขั้นการผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นในห่วง
โซ่คุณค่า  
 

ภาครัฐควรมีบทบาทที่สําคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับ (upgrading) สู่ขั้นการ
ผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น โดยแนวทางการยกระดับของผู้ประกอบการอาจแตกต่างกันตามลักษณะการผลิต 
ดังน้ี 
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1) ผู้รับจ้างประกอบ (assembler) หมายถึง ผู้ผลิตตามคําสั่งของผู้ซื้อและใช้วัตถุดิบที่ผู้ซื้อจัดหา
ให้ ทั้งน้ี ในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม การประกอบ (assembly) มักใช้คําว่า CMP (Cut, 
Make and Pack) หรือ CMT (Cut, Make and Trim)  

 การรับจ้างประกอบเป็นขั้นตอนที่มีมูลค่าเพ่ิมตํ่าที่สุดในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) 
เน่ืองจากมูลค่าการผลิตที่เกิดขึ้นเป็นผลจากค่าแรงเท่าน้ัน ทั้งน้ี ปัจจัยสําคัญที่สุดที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน คือ ค่าจ้างที่ตํ่า ดังน้ัน ยุทธศาสตร์ที่ควรพิจารณาในระยะสั้น คือ การ
ย้ายฐานการผลิตไปยังแหล่งที่มีค่าจ้างแรงงานถูกกว่า หรือการจ้างเหมาช่วง  
 

อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างประกอบจะไม่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว หากไม่สามารถ
ยกระดับการผลิตของตนเอง เน่ืองจากการแข่งขันด้านค่าแรงทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังน้ัน 
ผู้รับจ้างประกอบควรยกระดับสู่ขั้นการผลิตที่สูงขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าโดยการมุ่งสู่การเป็นผู้รับจ้าง
ผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEMs) โดยภาครัฐควรสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ด้านการจัดซื้อจัดหาและบริการโลจิสติกส์  

 
2) ผู้รับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEMs) เป็นผู้รับจ้างทําการผลิต (ตาม

แบบที่ได้รับจากผู้ซื้อ) รวมทั้งการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและบริการด้านโลจิสติกส์ให้แก่ผู้ซื้อ  
  
 การรับจ้างผลิตเป็นขั้นตอนที่มีมูลค่าเพ่ิมไม่ค่อยสูงนักในห่วงโซ่คุณค่า เน่ืองจากมูลค่าการ
ผลิตส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าแรงเป็นสําคัญ ปัจจัยสําคัญที่สุดที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
จึงเป็นต้นทุนค่าแรงที่ตํ่า ดังน้ัน ยุทธศาสตร์ที่ควรพิจารณาในระยะส้ัน คือ การย้ายหรือขยายฐาน
การผลิตไปยังพ้ืนที่ที่มีค่าจ้างแรงงานตํ่ากว่า หรือการจ้างเหมาช่วงไปยังผู้รับจ้างประกอบที่อยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีค่าจ้างตํ่ากว่า  

 
อย่างไรก็ตาม หากผู้รับจ้างผลิตมีเพียงความสามารถในการแข่งขันด้านค่าแรงที่ตํ่า จะทํา

ให้ผู้รับจ้างผลิตมีโอกาสท่ีจะหลุดออกจากห่วงโซ่คุณค่าของผู้ซื้อได้ง่าย เน่ืองจากผู้ซื้อสามารถหา
ผู้ผลิตที่มีต้นทุนค่าแรงตํ่ากว่าจากทั่วโลกมาทดแทนได้โดยง่าย ดังน้ัน ผู้รับจ้างผลิตควรมุ่งพัฒนาสู่
การเป็นผู้รับจ้างผลิตที่อยู่ในระดับบน ที่มีมาตรฐานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทําให้สามารถ
เป็นผู้รับจ้างผลิตรายแรกๆ (preferred OEM supplier) ของเจ้าของตราสินค้า  รวมทั้งมีทักษะใน
การเสาะหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและราคาสมเหตุสมผล รวมทั้งให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่รวดเร็ว
และต้นทุนตํ่า นอกจากน้ี ในระยะยาว ผู้รับจ้างผลิตควรยกระดับสู่การเป็นผู้รับจ้างที่มี
ความสามารถในการออกแบบ (Original Design Manufacturer: ODMs) โดยภาครัฐควร
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการออกแบบและการวิจัย การเพ่ิมความสามารถ
ในการผลิตที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นสูง และการจัดการห่วงโซ่การผลิตได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคําสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ซื้อ ตลอดจนการติดตาม การ
วางแผน และการคาดการณ์ในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3) ผู้รับจ้างที่มีความสามารถในการออกแบบ (Original Design Manufacturer: ODMs) เป็น

ผู้รับจ้างออกแบบ รวมทั้งผลิตสินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของตราสินค้า 
  
 การรับจ้างออกแบบเป็นขั้นตอนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง ขณะที่การรับจ้างผลิตเป็นขั้นตอนที่ใช้
แรงงานเข้มข้นและมีมูลค่าเพ่ิมไม่สูงนัก ดังน้ัน ยุทธศาสตร์ที่อาจพิจารณาใช้ คือ การดําเนินการ
ออกแบบในประเทศ ขณะที่ในส่วนของการผลิต ผู้ประกอบการอาจย้ายหรือขยายฐานการผลิตไป
ยังพ้ืนที่ที่มีค่าจ้างแรงงานตํ่ากว่า เช่น เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา และลาว หรือจ้างเหมาช่วงไป
ยังแหล่งผลิตที่มีค่าจ้างตํ่ากว่า และในระยะยาว ผู้ประกอบการควรยกระดับสู่การเป็นเจ้าของตรา
สินค้า (Original Brand Manufacturers: OBMs) โดยภาครัฐควรสนับสนุนผู้ประกอบการในการ
สร้างตราสินค้า การทําการตลาด และการให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ 
 
4) ผู้เป็นเจ้าของตราสินค้า (Original Brand Manufacturers: OBMs) เป็นผู้ขายสินค้าภายใต้

ตราสินค้าของตนเอง ซึ่งในการออกแบบ ผลิต และทําการตลาดสินค้าน้ัน เจ้าของตราสินค้า
อาจว่าจ้างผู้อ่ืนให้ดําเนินการเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ 

 
 ผู้ประกอบการในประเทศไทยท่ีเป็นเจ้าของตราสินค้าเอง ส่วนใหญ่มักเป็นเจ้าของตรา
สินค้าที่มีตลาดในประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 
ผู้ประกอบการควรพิจารณาขยายตลาดและสร้างตราสินค้าในระดับภูมิภาคในอาเซียน โดยภาครัฐ
ควรสนับสนุนการสร้างทักษะด้านการตลาด และการสร้างเครือข่าย 
 
ในขณะที่ผู้ประกอบการยกระดับขั้นตอนการผลิตไปสู่ขั้นตอนการผลิตที่มีมูลค่าสูงขึ้นใน

อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอาจพิจารณาย้ายหรือขยายฐานการผลิตขั้นตอนที่มีมูลค่าเพ่ิมไม่สูงไปสู่
ประเทศเพ่ือนบ้าน และใช้โครงข่ายการคมนาคมในภูมิภาคซึ่งคาดว่าจะพัฒนาขึ้นอย่างมากในอนาคตอัน
ใกล้ เช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ทั้งน้ี แนวคิดการยกระดับอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ของ BOI ซึ่งสนับสนุนให้มีการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ โดยในส่วนของอุตสาหกรรมเบา (ครอบคลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและ
เครื่องหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) BOI มีแผนให้ผู้ประกอบการไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตระดับ OEM 
ยกระดับการผลิตสู่การเป็นผู้ผลิตในระดับ ODM และ OBM  
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คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทางนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการยกระดับ
การผลิต 6 ประการ ดังน้ี 

 
ประการแรก การส่งเสริม SMEs ในการเข้าถึงเงินทุน 
ในการยกระดับอุตสาหกรรมนั้น ผู้ประกอบการจําเป็นจะต้องใช้เงินทุนเป็นจํานวนมาก ภาครัฐจึง

ควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถ
เข้าถึงเงินทุนได้ เช่น การคํ้าประกันสินเช่ือ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดอุตสาหกรรมต่อไปได้ 

 
ประการที่สอง การพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเช่ือมโยงธุรกิจ  
ภาครัฐควรสนับสนุนการเช่ือมโยงธุรกิจเพ่ือส่งเสริมการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งระหว่าง 

SMEs ด้วยกันเอง (เช่น การพัฒนาคลัสเตอร์) และระหว่าง SMEs และบริษัทขนาดใหญ่ เช่น การเช่ือมโยง
การผลิตของ SMEs ผ่านระบบการรับจ้างเหมาช่วง (subcontracting) กับบริษัทผู้ซื้อรายใหญ่ โดยสามารถ
เช่ือมโยงได้ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค  

 

ประการที่สาม การศึกษาและอบรม 
ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการศึกษาหรือการจัดฝึกอบรมโดยสถาบันการศึกษาหรือสถาบันเฉพาะ

ทางที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพ่ือเสริมสร้างทักษะเชิงเทคนิค ทักษะด้านการจัดการ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการวิจัยตลาด ให้กับผู้ประกอบการ 

 

ประการที่สี่ การสนับสนุนด้านการตลาดและการสร้างเครือข่าย 
ภาครัฐควรสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของตราสินค้า โดยจัดหาข้อมูลที่สําคัญ เช่น ข้อมูล

เก่ียวกับตลาด ผู้ซื้อ และเทคโนโลยี ที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูล
ที่ทันสมัยและนําไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือช่วยทําการตลาดและสร้างเครือข่าย 

 

ประการที่ห้า การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กระทรวงอุตสาหกรรมอาจส่งเสริมให้มีการออกแบบ พัฒนา ถ่ายทอด และปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 

สู่ SMEs 
 
ประการสุดท้าย การรับรองมาตรฐาน 
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องควรสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล

ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ISO 9000 และ ISO 14000 รวมท้ังส่งเสริมให้มีการจัดต้ังระบบด้านความ
ปลอดภัยของพนักงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม  
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3 Liberty Garment Co., Ltd. สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เสื้อผ้ากีฬา 

4 S.P. Brother Co., Ltd. สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม กางเกงขายาว เสื้อยืด เสื้อโปโล กางเกงชั้นใน 
5 T.K. Garment Co., Ltd. สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ชุดลําลอง ชุดกระโปรง กระโปรง เสื้อผ้าเด็ก เสื้อ

แจ๊คเก็ต เสื้อยืด เสื้อโปโล กางเกงชั้นในผู้ชาย 
6 Dynasty Apparel Co., Ltd. สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ชุดลําลอง ชุดกระโปรง กระโปรง เสื้อผ้าเด็ก ยีนส์ 

7 Lime Line Apparel Co., Ltd. สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เสื้อผ้าเด็ก  

8 Dance Supply (Cambodia) Limited รองเท้าและเคร่ืองหนัง รองเท้าบัลเลต์ 

9 Aerosoft Summit Footwear Co., Ltd. รองเท้าและเคร่ืองหนัง รองเท้า 
ท่ีมา: รวบรวมข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สมาคมผู้ผลิตเคร่ืองนุ่งห่มในกัมพูชา และข่าวต่างๆ 
หมายเหตุ: ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมท่ีศึกษาท่ีได้ย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังกัมพูชาอาจมีจํานวนมากกว่าท่ี

ระบุข้างต้น แต่อาจไม่มีข้อมูลเนื่องจากเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก 

 

ผู้ประกอบการไทยที่ย้าย/ขยายฐานการผลติไปยัง สปป. ลาว 

ลําดับ ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม สินค้าท่ีผลิต 

1 Hi-tech Apparel Co., Ltd. สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เสื้อผ้ากีฬา ชุดนอน กางเกงขาสั้น เสื้อยืด เสื้อโปโล 
2 Thong Thai Textile Co., Ltd. สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เสื้อผ้ากีฬา 

3 Gold Mine Garment Co., Ltd. สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เสื้อเชิ้ต เสื้อเชิ้ตสตรี 

4 Asian Garment Co., Ltd. สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เสื้อผ้าเด็ก เสื้อโปโล เสื้อยืด 
ท่ีมา: รวบรวมข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยและข่าวต่างๆ 
หมายเหตุ: ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมท่ีศึกษาท่ีได้ย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยัง สปป. ลาว อาจมีจํานวน

มากกว่าท่ีระบุข้างต้น แต่อาจไม่มีข้อมูลเนื่องจากเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 

รายช่ือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศภายใตบั้นทึก 

ความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต  
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การแลกเปลี่ยนสทิธิจราจร ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต                  
 

 

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ  

ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา 

ลําดับ

ท่ี 
รายชื่อผู้ประกอบการท่ีได้รับคัดเลือก 

จํานวนรถท่ี 

ได้รับจัดสรร 

(คัน) 

1 บริษัท เซ้าเทิร์น ฮอลลิเออร์ (ประเทศไทย) จํากัด 3 

2 บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จํากัด 3 

3 บริษัท ว.สุรพรรณ ทรานสปอร์ต จํากัด 3 

4 บริษัท ซีทีไอ ดีสตริบิวชั่น จํากัด 3 

5 บริษัท วัน ทรานสปอร์ต จํากัด 2 

6 บริษัท สหธรรม ทรานสปอร์ต (1996) จํากัด 2 

7 บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด 2 

8 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน) 2 

9 บริษัท วี.คาร์โก้ จํากัด 2 

10 บริษัท สมชายทรานสปอร์ต โลจิสติกส์ จํากัด 2 

11 บริษัท 74 ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จํากัด 2 

12 บริษัท ทรีทรานส์ (1995) จํากัด 2 

  รวมท้ังสิ้น 28 

ท่ีมา: อ้างอิงจาก www.ltpcenter.com 
หมายเหตุ: รายชื่อล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2557 
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ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

 

รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารทางถนนระหว่างประเทศ  

ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา 

ลําดับ

ท่ี 
รายชื่อผู้ประกอบการท่ีได้รับคัดเลือก 

จํานวนรถท่ี 

ได้รับจัดสรร 

(คัน) 

1 บริษัท นันธกันต์ จํากัด 2 

ท่ีมา: อ้างอิงจาก www.ltpcenter.com 
หมายเหตุ: รายชื่อล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2557 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
แผนโครงการพัฒนาระบบขนส่งและการอํานวยความสะดวกทางการค้า 

ของกัมพูชา 
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แผนโครงการพัฒนาระบบการขนส่งและการอํานวยความสะดวกทางการค้าของกัมพชูา
138 

 

1. การขนส่ง 

 
ในภาพรวม ประมาณการต้นทุนรวมสําหรับโครงการพัฒนาด้านการขนส่งของกัมพูชาคิดเป็นมูลค่า 

2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 13 โครงการ แบ่งได้เป็นโครงการที่เป็นโครงการลงทุน
และโครงการผู้ช่วยทางเทคนิค (Technical Assistance) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
1.1  โครงการลงทุน 

 
โครงการลงทุนด้านการขนส่งของกัมพูชาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โครงการลงทุนด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางถนน และโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางราง โดยทั้งหมดเป็นโครงการที่มีความสําคัญ
ระดับสูง  

 
1) โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน: มีจํานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ เงินลงทุนรวม

ประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ139 ซึ่งทุกโครงการยังไม่มีการระบุแหล่งเงินทุน นอกจากน้ี 3 ใน 4 
โครงการยังไม่มีระยะเวลาการดําเนินการที่แน่ชัด ทั้งน้ี โครงการลงทุนที่จะช่วยพัฒนาความเช่ือมโยงกับ
ไทยมี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างถนนและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการขนส่งผ่านแดน ณ ปอย
เปต-อรัญประเทศ และโครงการเพ่ิมความเช่ือมโยงของ Southern Economic Corridor ภายใต้ GMS 

 
2) โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางราง: มีจํานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ เงินลงทุนรวม

ประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจํานวนน้ี มี 2 โครงการซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ แต่
โครงการลงทุนทั้งสองโครงการรวมกันมูลค่าเพียง 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ140 โดยโครงการลงทุนหลัก คือ 
โครงการสร้างทางรถไฟจาก Batdoeung ไปยัง Lock Ninh ในเวียดนาม ประมาณการต้นทุนอยู่ที่ 1.1 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี โครงการลงทุนที่จะช่วยพัฒนาความเช่ือมโยงกับไทย ได้แก่ โครงการสร้าง
สะพานสําหรับทางรถไฟปอยเปต-คลองลึก 
 

                                                            
138  แผนโครงการเป็นการรวบรวมข้อมูลโดย Asian Development Bank (2014) ซึ่งมีทั้งโครงการท่ีเร่ิมดําเนินการแล้ว และโครงการที่ยัง

ไม่ได้เร่ิมดําเนินการ 
139  พิจารณาเฉพาะโครงการลงทุนที่มีการประมาณการงบประมาณไว้แล้ว ในจํานวนน้ี มี 1 จาก 4 โครงการที่ยังไม่มีการประมาณ

การงบประมาณ 
140  โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางรางที่ได้รับเงินช่วยเหลือ ได้แก่ โครงการสร้างสะพานสําหรับทางรถไฟปอยเปตคลองลึก 

(ประมาณการต้นทุน 0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับเงินช่วยเหลือจากไทย) และโครงการศึกษาเพ่ือสร้างทางรถไฟไปยังท่าเรือพนมเปญแห่ง
ใหม่ (ประมาณการต้นทุน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
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ประเทศเพื่อนบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อัญมณีและเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2  

 

 

1.2  โครงการผู้ช่วยทางเทคนิค 

นอกจากโครงการลงทุนแล้ว ยังมีโครงการผู้ช่วยทางเทคนิคด้านการขนส่ง ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 5 
โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ141 ซึ่งเป็นโครงการที่เก่ียวข้องกับ GMS ทั้งหมด ใน
จํานวนน้ี มี 3 โครงการที่มีระดับความสําคัญสูง ได้แก่ โครงการบํารุงรักษาถนนภายใต้ GMS Corridors 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงาน Greater Mekong Railway Association (GMRA) และ
โครงการศึกษายุทธศาสตร์ในการพัฒนาและจัดการระบบโครงข่ายรถยนต์ GMS (GMS Motorway 
Network System) ส่วนอีก 2 โครงการมีความสําคัญระดับปานกลาง โดยโครงการส่วนใหญ่ยังมีระยะเวลา
ดําเนินการในช่วงปี 2557-2558 

 
จากการศึกษารวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า เมื่อพิจารณาทั้งโครงการลงทุนและ

โครงการผู้ช่วยทางเทคนิคด้านการขนส่งของกัมพูชา ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 13 โครงการ มีเพียง 2 โครงการท่ี
ทราบแหล่งเงินทุนที่แน่ชัด ซึ่งเป็นการรับเงินช่วยเหลือทั้งสองโครงการ และคิดเป็นมูลค่าเพียง 1.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.06 ของประมาณการต้นทุนรวมทั้งหมด 2.4 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จึงอาจกล่าวได้ว่า โครงการพัฒนาด้านการขนส่งของกัมพูชายังไม่มีความชัดเจนในด้านแหล่ง
เงินทุนมากนัก  
 
2. การอํานวยความสะดวกทางการค้า 

 

ในภาพรวม ประมาณการต้นทุนรวมสําหรับโครงการพัฒนาด้านการอํานวยความสะดวกทาง
การค้าของกัมพูชาคิดเป็นมูลค่า 33.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ แบ่งได้เป็น
โครงการที่เป็นโครงการลงทุนและโครงการผูช่้วยทางเทคนิค (Technical Assistance) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังน้ี 

 

2.1 โครงการลงทนุ 

 
โครงการลงทุนด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของกัมพูชามีเพียง 1 โครงการ ได้แก่ 

โครงการปรับปรุงหน่วยงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary: SPS) ให้มี
ความทันสมัยย่ิงขึ้น มีประมาณการต้นทุนที ่21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
 

  

                                                            
141  พิจารณาเฉพาะโครงการลงทุนที่มีการประมาณการงบประมาณไว้แล้ว ในจํานวนน้ี มี 3 จาก 5 โครงการที่ยังไม่มีการประมาณ

การงบประมาณ 
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2.2 โครงการผู้ช่วยทางเทคนิค 

 

โครงการผู้ช่วยทางเทคนิคด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของกัมพูชามีจํานวนทั้งสิ้น 6 
โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 12.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจํานวนน้ี มีเพียง 1 โครงการที่มีแหล่งเงินทุนที่
แน่ชัด ได้แก่ โครงการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามแผนการด้านอํานวยความสะดวกทางการขนส่งและ
การค้าใน GMS ซึ่งเป็นเงินลงทุนจากออสเตรเลีย ด้วยมูลค่าต้นทุนประมาณ 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย
โครงการส่วนใหญ่มีกําหนดระยะเวลาการดําเนินการในปี 2557 ทั้งน้ี โครงการที่จะส่งเสริมความเช่ือมโยง
กับไทยมี 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนการค้าผ่านแดนแบบทวิภาคี โครงการให้บริการด้านข้อมูล
การค้าและการลงทุนของประเทศ GMS และโครงการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการด้านอํานวยความ
สะดวกทางการขนส่งและการค้าใน GMS 

 
นอกจากน้ี คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า เมื่อพิจารณาทั้งโครงการลงทุนและโครงการผู้ช่วยทางเทคนิค

ด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของกัมพูชา ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ มีเพียง 1 โครงการที่
ทราบแหล่งเงินทุนที่แน่ชัด และคิดเป็นมูลค่าเพียง 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.5 
ของประมาณการต้นทุนรวมทั้งหมด 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้ว่าโครงการพัฒนาด้าน
การอํานวยความสะดวกทางการค้าของกัมพูชาจะมีความชัดเจนด้านแหล่งที่มาของเงินทุนมากกว่าโครงการ
พัฒนาด้านการขนส่ง แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาร่วมกับระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ซึ่งกําหนดไว้ในช่วงปี 2557-2559 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบขนส่งและการอํานวยความสะดวกทางการค้าของกัมพูชา 

ลําดบัที่ โครงการ รายละเอียด 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ประมาณการต้นทุน (ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ) และ

แหล่งเงินทุน 

ลําดบัความสําคัญ 

การขนส่ง 

โครงการลงทุน 

โครงสร้างพื้นฐานทางถนน       

1 โครงการสร้างถนนเชื่อมปอยเปต-อรัญ
ประเทศ พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการขนส่งผ่านแดน 

กัมพูชาและไทยได้เห็นชอบร่วมกันในหลักการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่
บริเวณปอยเปต-อรัญประเทศสําหรับขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ เส้นทางใหม่
คิดเป็นระยะทางในฝั่งกัมพูชา 2 กิโลเมตร และในฝั่งไทย 17.6 กิโลเมตร 
โดยเป็นถนน 4 ช่องทาง นอกจากนี้ จะมีการสร้างอาคารและสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับการขนส่งสินค้าผ่านแดนด้วย ทั้งนี้ กัมพูชาและไทย
ขอให้ ADB ศึกษาและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมจุดผ่านแดนและ
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนสถานที่ตั้งและจุดเชื่อมถนน
ใหม่ 

ยังไม่ทราบแน่ชัด ยังไม่ทราบแน่ชัด สูง 

2 โครงการปรับปรุ งถนนเ ชื่อมระหว่ า ง
พนมเปญและสีหนุวิลล์ 

เป็นโครงการสร้างทางพิเศษเป็นระยะทาง 209 กิโลเมตร  ยังไม่ทราบแน่ชัด 1,000.0 สูง 

3 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าไปยังท่าเรือสี
หนุวิลล์ 

เป็นโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าไปยังท่าเรือสีหนุวิลล์เป็นระยะทาง 9.5 
กิโลเมตรจากถนน R4 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอาจรวมอยู่ในโครงการ
ก่อสร้าง Sihanoukville Port SEZ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก Japan 
International Cooperation Agency (JICA) 

ยังไม่ทราบแน่ชัด 40.0 สูง 
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ลําดบัที่ โครงการ รายละเอียด 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ประมาณการต้นทุน (ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ) และ

แหล่งเงินทุน 

ลําดบัความสําคัญ 

4 โครงการเพิ่มความเชื่อมโยงของ Southern 
Economic Corridor ภายใต้ GMS 

มีจุดประสงค์หลัก คือ ยกระดับความเชื่อมโยงของถนนในกัมพูชา จาก
พระตะบองไปจนถึงเสียมเรียบ (เป็นระยะทาง 75 กิโลเมตร) และพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวก ณ จุดผ่านแดนที่ไพลิน 

2014 120 สูง 

เงินลงทุนรวม 1,160.0 

โครงสร้างพื้นฐานทางราง     

1 โครงการสร้างสะพานสําหรับทางรถไฟปอย
เปต-คลองลึก 

สะพานทางรถไฟเชื่อมระหว่างปอยเปต-คลองลึกเพื่อใช้แทนสะพานทาง
รถไฟปอยเปต-อรัญประเทศ ที่ปัจจุบันไม่เปิดให้บริการ 

2013-2014 0.5 (เงินช่วยเหลือจาก
ไทย) 

สูง 

2 โครงการศึกษาเพื่อสร้างทางรถไฟไปยัง
ท่าเรือพนมเปญแห่งใหม่ 

มีจุดประสงค์เพื่อสร้างทางรถไฟไปยังท่าเรือพนมเปญแห่งใหม่ ซึ่งคาดว่า
จะตั้งอยู่ห่างจากริมแม่น้ําโขงทางตะวันออกเฉียงใต้ของพนมเปญเป็น
ระยะทาง 25 กิเลเมตร ทางรถไฟที่จะสร้างใหม่แตกออกจากทางรถไฟ
สายใต้ คิดเป็นระยะทาง 53 กิโลเมตร 

2014-2020 1.0 (ได้รับเงินช่วยเหลือ) สูง 

3 โครงการสร้างทางรถไฟจาก Batdoeung  
ไปยัง Lock Ninh ในเวียดนาม  

คิดเป็นระยะทาง 257 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอปรับปรุงข้อมูล
ในการศึกษาความเป็นไปได้ให้มีความทันสมัยมากขึ้น 

2015-2020 1,100 สูง 

4 โครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์ที่ท่าเรือ
สีหนุวิลล์ 

แบ่งเป็น อาคารเก็บสินค้าแห้ง ขนาด 260*330*13.5 เมตร สามารถ
รองรับเรือขนาด 40,000 ตันได้ และอาคารสําหรับเป็นฐานโลจิสติกส์ มี
พื้นที่ 26,900 ตารางเมตร 

2013-2016 90 สูง 

เงินลงทุนรวม 1191.5  
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ลําดบัที่ โครงการ รายละเอียด 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ประมาณการต้นทุน (ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ) และ

แหล่งเงินทุน 

ลําดบัความสําคัญ 

โครงการด้านผู้ช่วยทางเทคนิค     

1 โครงการบํารุงรักษาถนนภายใต้ GMS 
Corridors 

ต้องการ technical assistance เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการบํารุงรักษา
ถนน 

2014 1.2 สูง 

2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงาน 
Greater Mekong Railway Association 
(GMRA) 

เมื่อปี 2012 ประเทศ GMS เห็นชอบในการตั้ง GMRA ให้เป็น nonlegal 
intergovernmental entity โดย ADB จะอนุมัติผู้ช่วยทางเทคนิคเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของ GMRA เป็นระยะเวลามากที่สุดสองปี 
หลังจากที่ทุกประเทศลงนามใน MOU เรียบร้อยแล้ว 

2014 0.2 สูง 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพฐานข้อมูลด้านการ
ขนส่ง 

มีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งผ่านแดน 
และข้อมูลการใช้ระเบียงเศรษฐกิจ อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน
ระหว่างประเทศสมาชิก  

ยังไม่ทราบแน่ชัด ยังไม่ทราบแน่ชัด ปานกลาง 

4 โครงการศึกษายุทธศาสตร์ในการพัฒนา
และจัดการระบบโครงข่ายรถยนต์ GMS 
(GMS Motorway Network System) 

แผนยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาถนนใน GMS คือ ปรับปรุงและขยาย
โครงข่ายถนนในปัจจุบัน ให้มีมาตรฐานในระดับทางพิเศษ 

2015 ยังไม่ทราบแน่ชัด สูง 

5 โครงการศึกษาการพัฒนาท่าเรือบกตามทาง
รถไฟระหว่างประเทศที่เชื่อมระหว่างไทย 
และ กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมาร์ 

ไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นจุดศูนย์กลางการขนส่ง
ในภูมิภาค GMS และสนับสนุนให้ใช้การขนส่งโดยรางรถไฟแทนถนน 
ดังนั้น จึงต้องมีแผนพัฒนาท่าเรือบก ซึ่งทําหน้าที่เป็นสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับการค้าผ่านแดนและเป็นอาคารเก็บสินค้าด้วย ทั้งนี้ 
การศึกษาจะระบุความจําเป็นในการก่อสร้างท่าเรือบกบริเวณทางรถไฟที่
ตัดผ่านจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ ตามแนวชายแดน 

2014 ยังไม่ทราบแน่ชัด ปานกลาง 

เงินลงทุนรวม 1.4  

เงินลงทุนสําหรับโครงการด้านการขนส่งทั้งหมด 2,352.9   
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ลําดบัที่ โครงการ รายละเอียด 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ประมาณการต้นทุน (ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ) และ

แหล่งเงินทุน 

ลําดบัความสําคัญ 

การขนส่งและการอํานวยความสะดวกทางการค้า 

โครงการลงทุน       

1 โครงการปรับปรุงหน่วยงานด้านสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (Sanitary and 
Phytosanitary: SPS) ให้มีความทันสมัย
ยิ่งขึ้น 

เป็นโครงการติดตามผลของโครงการในระยะที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
ระบบ SPS ที่มีประสิทธิภาพด้วยการนําระบบ IT มาใช้ในระดับจังหวัด 

2016 21 สูง 

เงินลงทุนรวม 21  

โครงการด้านผู้ช่วยทางเทคนิค     

1 โครงการอํานวยความสะดวกทางการค้า
ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชน 

โครงการ Regional Policy and Advisory Technical Assistance (R-
PATA) จะช่วยพัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการค้า ทั้งจากการทํา
แบบสํารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ การจัด workshops โดยให้มี
ผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐและเอกชน และการจัด Capacity Building ให้
ภาคเอกชน 

2014 1.5 สูง 

2 โครงการปรับปรุงหน่วยงานด้านสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (Sanitary and 
Phytosanitary: SPS) ให้มีความทันสมัย
ยิ่งขึ้น 

โครงการด้านความช่วยเหลือทางเทคนิคจะช่วยเตรียมความพร้อมสําหรับ
โครงการลงทุนเพื่อปรับปรุงหน่วยงาน SPS เพื่อให้ระบบ SPS มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2014 1.5 สูง 

3 โครงการสนับสนุนความตกลงการค้าผ่าน
แดนแบบทวิภาคี และกลไกความร่วมมือที่
เกี่ยวข้อง 

การดําเนินการ ได้แก่ การทบทวนนโยบาย ความตกลง และกลไกความ
ร่วมมือเกี่ยวกับการค้าผ่านแดนที่มีอยู่แล้ว ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมการ
เจรจา และแก้ไขความตกลงการค้าผ่านแดน 

2014 2 สูง 
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ลําดบัที่ โครงการ รายละเอียด 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ประมาณการต้นทุน (ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ) และ

แหล่งเงินทุน 

ลําดบัความสําคัญ 

4 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
กัมพูชา สปป. ลาว  และเวียดนาม ในพื้นที่
สามเหลี่ยมเพื่อการพัฒนา 

หน้าที่ของผู้ช่วยทางเทคนิค ได้แก่ (1) การประเมินศักยภาพของกัมพูชา 
สปป. ลาว  และเวียดนาม ซึ่งเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมเพื่อการพัฒนา (2) การ
อํานวยความสะดวกให้เกิดการพูดคุยระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วน
ได้เสีย นักลงทุน และผู้บริจาค และ (3) เพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ
ความร่วมมือ ด้วยการนําเสนอการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

2014 1 ปานกลาง 

5 โครงการให้บริการด้านข้อมูลการค้าและ
การลงทุนของ GMS 

ก่อตั้งเว็บท่าทางการ (official internet portal) สําหรับประเทศสมาชิก 
GMS สําหรับด้านการค้าและเศรษฐกิจ จะให้ความสําคัญด้านระเบียง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน ทั้งข้อมูลด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ศุลกากร การลงทุน e-
commerce และโลจิสติกส์ 

2014 2.5 สูง 

6 โครงการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตาม
แผนการด้านอํานวยความสะดวกทางการ
ขนส่งและการค้าใน GMS 

ผู้ช่วยทางเทคนิคมีหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง (การ
แลกเปลี่ยนสิทธิด้านการจราจร) อํานวยความสะดวกด้านการค้า (เช่น 
เพิ่มศักยภาพมาตรการ SPS ประสานงานด้านการจัดการตามแนว
ชายแดน และจัดทํายุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และการค้าในภูมิภาค เป็น
ต้น) ตลอดจนการสร้างเสริมศักยภาพและปฏิรูปกฎระเบียบ (พัฒนา
ศักยภาพ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้สอดคล้องกัน) 

2014-2016 4.1 (ออสเตรเลีย) สูง 

เงินลงทุนรวม 12.6 

เงินลงทุนสําหรับโครงการด้านการขนส่งทั้งหมด 33.6 

ที่มา: ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 
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ของ สปป. ลาว 
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1. การขนส่ง 

 
ในภาพรวม ประมาณการต้นทุนรวมสําหรับโครงการพัฒนาด้านการขนส่งของ สปป. ลาว คิดเป็น

มูลค่าสูงถึง 13,171.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 39 โครงการ แบ่งได้เป็นโครงการที่เป็น
โครงการลงทุนและโครงการผู้ช่วยทางเทคนิค (Technical Assistance) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
1.1  โครงการลงทุน 

 
โครงการลงทุนด้านการขนส่งของ สปป. ลาว แบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ โครงการลงทุนด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางราง โครงการลงทุนเก่ียวกับสะพาน 
โครงการลงทุนด้านสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน และโครงการลงทุนเก่ียวกับท่าเรือแม่นํ้า 

 
1) โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน: มีจํานวนทั้งสิ้น 11 โครงการ เงินลงทุน

รวมประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งหมดมีความสําคัญระดับสูง และมีระยะเวลาดําเนินการ
แตกต่างกันออกไปตามโครงการ โดยมีโครงการลงทุนเพียง 2 โครงการที่ยังไม่มีการระบุแหล่งเงินทุนที่แน่
ชัด ทั้งน้ี โครงการลงทุนที่จะช่วยพัฒนาความเช่ือมโยงกับไทย ได้แก่ โครงการสร้างถนนเช่ือมระหว่าง 
Muong Ngeune-Comphet-Luang Prabang ภายใต้แนวคิด tourism corridor ที่จะเช่ือมระหว่าง
เชียงราย เชียงใหม่ หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ 

 
2) โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางราง: มีจํานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ เงินลงทุนรวม

ประมาณ 11,465 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งหมดมีการระบุแหล่งเงินทุนอย่างชัดเจนแล้ว โดยเป็นโครงการ
ลงทุนที่มีความสําคัญสูงเพียง 1 โครงการ และมีโครงการลงทุนหลัก ได้แก่  

 โครงการสร้างทางรถไฟ Vientiane-Boten เป็นระยะทาง 420 กิโลเมตร ประมาณ
การต้นทุนอยู่ที่ 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง สปป. ลาว ได้รับ soft loan จาก
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าของจีน เป็นโครงการลงทุนที่มีความสําคัญระดับ
ปานกลาง 

 โครงการสร้างทางรถไฟจากลาวบาวไปยังสะหวันนะเขต เป็นระยะทาง 220 
กิโลเมตร ประมาณการต้นทุนอยู่ที่ 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นโครงการลงทุน

                                                            
142 แผนโครงการเป็นการรวบรวมข้อมูลโดย Asian Development Bank (2014) ซึ่งเป็นโครงการท่ียังไม่ได้เร่ิมดําเนินการ 
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แบบ Built-operate-transfer (BOT) กับผู้ประกอบการมาเลเซีย เป็นโครงการ
ลงทุนที่มีความสําคัญไม่มากนัก 

ทั้งน้ี โครงการลงทุนที่จะช่วยพัฒนาความเช่ือมโยงกับไทย ได้แก่ โครงการขยายทางรถไฟ 
Thanalaeng-Nongkai เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร มูลค่าโครงการประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมี
แหล่งเงินทุน คือ สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (NEDA) ของไทย 

 
3) โครงการลงทุนเก่ียวกับสะพาน: มีจํานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ เงินลงทุนรวมประมาณ 222 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ143 ทั้งหมดมีความสําคัญระดับสูง โดยมีโครงการลงทุน 2 โครงการที่ยังไม่มีการประมาณ
การต้นทุนและยังไม่ระบุแหล่งเงินทุนที่แน่ชัด ทั้งน้ี โครงการลงทุนที่จะช่วยพัฒนาความเช่ือมโยงกับไทย 
ได้แก่ โครงการสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโขงที่ Paksan-บึงกาญจน์ และโครงการสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโขง
สําหรับทางรถไฟ Thanalaeng-Nongkai นอกจากน้ี ยังมีโครงการอ่ืนๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยง
ด้านการคมนาคมภายในภูมิภาคกับไทยทางอ้อม เช่น การสร้างสะพานแม่นํ้าโขงที่ Pakbeng ซึ่งเช่ือม
เส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างตอนเหนือของไทยและเวียดนาม การสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโขงที่ Paklay และ
การสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโขงที่หลวงพระบาง ซึ่งจะเช่ือมการขนส่งระหว่างไทยและ สปป. ลาวให้
ครอบคลุมพ้ืนที่กว้างมากข้ึน  

 
4) โครงการลงทุนด้านสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน: มีจํานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ 

คิดเป็นเงินลงทุนรวมประมาณ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทั้งหมดมีความสําคัญระดับสูง และมีช่วง
ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่ปี 2557-2561 แต่ยังไม่มีการระบุแหล่งเงินทุนที่แน่ชัด ทั้งน้ี โครงการลงทุนการ
ลงทุนที่จะพัฒนาความเช่ือมโยงกับไทย ได้แก่ โครงการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก ณ จุดผ่านแดน 
Vang Tao-Chong Mek ซึ่งปัจจุบันมีคุณภาพไม่ดีนัก 

 
5) โครงการลงทุนเก่ียวกับท่าเรือแม่นํ้า: มีจํานวน 5 โครงการ ต้นทุนประมาณการคิดเป็น

มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีช่วงระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่ปี 2557-2561 แต่ยังไม่มีการระบุแหล่ง
เงินทุนที่แน่ชัด ทั้งน้ี โครงการลงทุนที่จะส่งเสริมความเช่ือมโยงในภูมิภาคกับไทย ได้แก่ โครงการก่อสร้าง
ท่าเรือ Xiengkok และ Ban Mom ซึ่งเป็นโครงการสร้างท่าเรือภายใต้ความตกลง Quadilateral 
Agreement on the Commercial Navigation on Upper Mekong-Langcang River ระหว่างจีน 
สปป. ลาว เมียนมาร์ และไทย เพ่ือส่งเสริมการขนส่งทางนํ้าจากไทยไปยังจีน 
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1.2  โครงการผู้ช่วยทางเทคนิค 

 
โครงการผู้ช่วยทางเทคนิคด้านการขนส่งของ สปป. ลาว ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ซึ่งเป็น

โครงการที่เก่ียวข้องกับ GMS ทั้งหมด คิดเป็นเงินลงทุน 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ144 โดยทั้งหมดยังไม่มีการ
ระบุแหล่งเงินทุนที่แน่ชัด นอกจากน้ี จากจํานวนโครงการท้ังหมด มี 4 โครงการที่มีระดับความสําคัญสูง 
และ 2 โครงการที่มีความสําคัญระดับปานกลาง โดยโครงการส่วนใหญ่มีระยะเวลาดําเนินการในช่วงปี 
2558-2559 

 
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับโครงการพัฒนาการขนส่งของ สปป. ลาว คณะผู้วิจัยมี

ข้อสังเกตว่า โครงการพัฒนาการขนส่งของ สปป. ลาว มีจํานวนโครงการและมูลค่างบประมาณสูง 
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกัมพูชา อย่างไรก็ตาม สปป. ลาว มีการระบุแหล่งเงินทุนที่ชัดเจนกว่ากัมพูชา 
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการงบประมาณในการลงทุนสูง  
 
2. การอํานวยความสะดวกทางการค้า 

 

ในภาพรวม ประมาณการต้นทุนรวมสําหรับโครงการพัฒนาด้านการอํานวยความสะดวกทาง
การค้าของ สปป. ลาว คิดเป็นมูลค่า 23.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ แบ่งได้
เป็นโครงการที่เป็นโครงการลงทุนและโครงการผู้ช่วยทางเทคนิค (Technical Assistance) ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

 

2.1 โครงการลงทุน 

 
โครงการลงทุนด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของ สปป. ลาว มีเพียง 1 โครงการ ได้แก่ 

โครงการปรับปรุงหน่วยงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary: SPS) ให้มี
ความทันสมัยย่ิงขึ้น มีประมาณการต้นทุนที่ 10.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
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2.2 โครงการผู้ช่วยทางเทคนิค 

 

โครงการผู้ช่วยทางเทคนิคด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าของ สปป. ลาว มีจํานวนทั้งสิ้น 
7 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 12.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ145 ในจํานวนน้ี มีเพียง 1 โครงการที่มีแหล่ง
เงินทุนที่แน่ชัด ได้แก่ โครงการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามแผนการด้านอํานวยความสะดวกทางการ
ขนส่งและการค้าใน GMS ซึ่งเป็นเงินลงทุนจากออสเตรเลีย ด้วยมูลค่าต้นทุนประมาณ 4.1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ทั้งน้ี โครงการส่วนใหญ่มีกําหนดระยะเวลาการดําเนินการในปี 2557  

 
คณะผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า เมื่อพิจารณาทั้งโครงการลงทุนและโครงการผู้ช่วยทางเทคนิคด้านการ

อํานวยความสะดวกทางการค้าของ สปป. ลาว ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ มีเพียง 1 โครงการท่ีทราบ
แหล่งเงินทุนที่แน่ชัด และคิดเป็นมูลค่าเพียง 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.75 ของ
ประมาณการต้นทุนรวมทั้งหมด 23.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้ว่าโครงการพัฒนาด้านการ
อํานวยความสะดวกทางการค้าของ สปป. ลาว  ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก โดยเฉพาะเมื่อพิจารณา
ร่วมกับระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งกําหนดไว้ในช่วงปี 2557-2559 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบขนส่งและการอํานวยความสะดวกทางการค้าของ สปป. ลาว 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ 
ประมาณการต้นทุน 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
และแหล่งเงินทุน 

ลําดับ
ความสําคัญ 

การขนส่ง 

โครงการลงทุน 

โครงสร้างพื้นฐานทางถนน       

1 โครงการปรับปรุงถนนสาย R1A ตั้งแต่ 
Lantui ถึง Bounneau เป็นระยะทาง 145 
กิโลเมตร 

ถนนสาย R1A เริ่มตั้งแต่ชายแดนลาว-จีน ที่แขวงพงสาลี ตัด
ผ่านตอนกลางของประเทศมาสิ้นสุดที่ชายแดนลาว-กัมพูชา ที่
แขวงอัตตะปือ ซึ่งต้องมีการปรับปรุงเส้นทางเพื่ออํานวยความ
สะดวกการนําเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างจีนและ สปป. ลาว 

2013-2016 91.0 (soft loan จาก 
China Exim Bank) 

สูง 

2 โครงการปรับปรุงถนนสาย R13 ตั้งแต่ 
Oudomxay ถึง Pakmong เป็นระยะทาง 
82 กิโลเมตร 

ถนนสาย R13 เป็นถนนสายหลักของ สปป. ลาว มีจุดเริ่มต้น
ตั้งแต่ตอนเหนือจนถึงตอนใต้ของประเทศ มีระยะทางรวม
ทั้งสิ้น 1,543 กิโลเมตร ซึ่งมีหลายช่วงที่จําเป็นต้องปรับปรุง 
โดยเฉพาะเส้นทางตั้งแต่ Oudomxay ถึง Pakmong (ทาง
ตอนเหนือของประเทศ) ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นคอขวด 

2014-2016 82.0 (เงินช่วยเหลือ
จากจีน) 

สูง 

3 โครงการปรับปรุงถนนสาย R13N และ N13S 
ตั้งแต่วังเวียง เวียงจันทน์ และท่าบก เป็น
ระยะทาง 130 กิโลเมตร 

ช่วงถนนตั้งแต่วังเวียง เวียงจันทน์ จนถึงท่าบก ต้องได้รับการ
ปรังปรุงและขยายให้เป็นถนนสี่ช่องทาง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้ถนนที่เพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาลลาวกําลังพิจารณา
โครงการด้วยวิธีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(public-private partnership: PPP)  

2015-2020 280.0 (PPP) สูง 
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ลําดับที่ โครงการ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ 
ประมาณการต้นทุน 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
และแหล่งเงินทุน 

ลําดับ
ความสําคัญ 

4 โครงการปรับปรุงถนนสาย R8 เป็นระยะทาง 
132 กิโลเมตร 

ถนนสาย R8 เป็นถนนที่แยกมาจากสาย R13S จาก Ban Lao 
จนสิ้นสุดก่อนถึงชายแดนเวียดนาม ซึ่งสามารถเดินทางต่อไป
ยังท่าเรือ Cua Lo ในเวียดนามได้ ทั้งนี้ ถนนสายดังกล่าวยัง
ไม่ได้มาตรฐาน ASEAN และได้อยู่ในโครงการปรับปรุงถนน
ภายใต้ ASEAN Master Plan for Conncetivity ด้วย 

2014-2018 80 สูง 

5 โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมใน GMS 
ส่วนเหนือ ตั้งแต่ Luang Prabang ถึง 
Samneua 

โครงการดังกล่าวจะเชื่อมเส้นทาง North-South Corridor 
(คุนหมิง-กรุงเทพฯ) และ Central Corridor (คุนหมิง-
เวียงจันทน์-พนมเปญ-โฮจิมินห์) และ Eastern Corridor 
(คุนหมิง-ฮานอย-ดานัง-โฮจิมินห์) 

2015-2020 70 สูง 

6 โครงการสร้างถนนระหว่าง Luang Prabang 
และ Dien Bien Phu เป็นระยะทาง ภายใต้
ความช่วยเหลือทวิภาคีระหว่างลาวและ
เวียดนาม 

ทั้ง Luang Prabang และ Dien Bien Phu เป็นแหล่งดึงดูด
นักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ การสร้างถนนเชื่อมทั้งสองจุด
จะเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ 

2013-2017 90.0 (soft loan จาก
เวียดนาม) 

สูง 

7 โครงการสร้างถนนเชื่อมระหว่าง Muong 
Ngeune-Chomphet-Luang Prabang เป็น
ระยะทาง 120 กิโลเมตร 

โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวคิด tourism corridor ที่เชื่อม
ระหว่างเชียงราย เชียงใหม่ หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ 
โดยคาดว่าจะสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

2015-2019 90.0 (NEDA-
Thailand) 

สูง 

8 โครงการสร้างถนนเชื่อมระหว่าง Muong 
Ngeune-Xieng Hone-Muong Kob-Pak 
Tha เป็นระยะทาง 175 กิโลเมตร 

โครงการดังกล่าวสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ทางตอนเหนือของ
แขวงไซยะบุรี และเป็นการเชื่อมต่อระหว่างไซยะบุรี บ่อแก้ว 
และทางตอนใต้ของจีน 

2018-2022 150.0 (NEDA-
Thailand) 

สูง 
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ลําดับที่ โครงการ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ 
ประมาณการต้นทุน 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
และแหล่งเงินทุน 

ลําดับ
ความสําคัญ 

9 โครงการสร้างถนนเชื่อมระหว่าง Pakse-
Champassak-Muong Khong เป็น
ระยะทาง 152 กิโลเมตร 

เป็นโครงการสร้างถนนตั้งแต่ปากเซ จําปาศักดิ์ และเชื่อม
ต่อไปจนถึงเสียมเรียบ (กัมพูชา) ปัจจุบัน สร้างถนนเสร็จแล้ว
เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร ส่วนที่เหลืออีก 142 กิโลเมตรยัง
อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 

2013-2018 120.0 (ลงทุนโดย
ภาคเอกชน) 

สูง 

10 โครงการสร้างถนนเชื่อมระหว่าง Phiafay ถึง 
Attapeu สาย R18A เป็นระยะทาง 150 
กิโลเมตร 

เส้นทางสาย R18A มีจุดเริ่มต้นที่แยกระหว่าง R13S และ 
Phiafay และจบที่สามัคคีชัย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแขวง
อัตตะปือ 

2013-2016 130.0 (ลงทุนโดย
ภาคเอกชน) 

สูง 

11 โครงการสร้างถนนเชื่อมระหว่าง Luang 
Namtha-Xiengkok-สะพานมิตรภาพลาว-
เมียนมาร์ (สาย R17) เป็นระยะทางทั้งสิ้น 
140 กิโลเมตร 

ถนน R17 มีจุดเริ่มตั้งแต่เมืองหลวงน้ําทางเชื่อมไปยัง Muang 
Sing และ Muang Long จนถึงสะพานมิตรภาพลาว-
เมียนมาร์ โดยถนนสายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ ASEAN-
India Corridor ซึ่งตัดผ่านเมียนมาร์ ตอนเหนือของ 
สปป. ลาว ฮานอย โฮจิมินห์ และกัมพูชา 

2013-2018 150.0 (ลงทุนโดย
ภาคเอกชน) 

สูง 

เงินลงทุนรวม 1,333.0 

โครงสร้างพื้นฐานทางราง     

1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างทาง
รถไฟระหว่าง Vientiane-Thakek-Muya 
(480 กิโลเมตร) 

เส้นทางรถไฟสายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ งของทางรถไฟ 
Singapore-Kunming Railway Link (SKRL) ซึ่งจะเชื่อม
ระหว่างโครงข่ายการคมนาคมทางรางของไทยและเวียดนาม 
ทั้งนี้ เกาลีใต้ได้ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาความเป็นไปได้
เบื้องต้น แต่ยังขาดการศึกษาความเป็นไปได้ในรายละเอียด 
โดยเฉพาะด้านการออกแบบ 

2014-2016 (ศึกษา
โครงหาร) 

15.0 (ขอรับเงิน
ช่วยเหลอืจากเกาหลี

ใต้) 

ปานกลาง 



 

 

330 
รายงานการศึกษาฉบบัสมบูรณ์

: โครงการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลติของอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง

ประเทศเพ
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ลําดับที่ โครงการ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ 
ประมาณการต้นทุน 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
และแหล่งเงินทุน 

ลําดับ
ความสําคัญ 

2 โครงการขยายทางรถไฟ Thanalaeng-
Nongkai (4 กิโลเมตร) 

ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินของโครงการ คือ Neda (ไทย) 
ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างขั้นตอนการประมูลโครงการ คัดเลือก
ผู้รับเหมา และคัดเลือกที่ปรึกษา 

2013-2015 50.0 (NEDA-ไทย) สูง 

3 โครงการก่อสร้างทางรถไฟ Vientiane-
Boten (420 กิโลเมตร) 

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทบทวนการออกแบบเชิงเทคนิคครั้ง
สุดท้าย และอยู่ในระหว่างการเจรจาด้านการเงิน อย่างไรก็
ตาม ความเร็วของรถไฟถูกลดลงจากรถไฟความเร็วสูง เหลือ
เพียง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

2014-2022 7,200.0 (Soft loan 
จาก Exim Bank ของ

จีน) 

ปานกลาง 

4 โครงการก่อสร้างทางรถไฟจาดสะหวันนะเขต 
ไปยังลาวบาว (220 กิโลเมตร) 

รัฐบาล สปป. ลาว ได้ลงนามในความตกลงสร้างทางรถไฟ
ดังกล่าวกับผู้ประกอบการมาเลเซีย ภายใต้การลงทุนแบบ 
built-operate-transfer (BOT) 

2013-2043 4,200.0 (Giant 
Group จากมาเลเซีย) 

ต่ํา 

เงินลงทุนรวม 11,465.0   

สะพาน     

1 สะพานข้ามแม่น้ําโขงที่ Xiengkok  
(สปป. ลาว)-Kainglap (เมียนมาร์) ตาม 
ASEAN-India Highway 

รัฐบาลลาวและเมียนมาร์ได้ตกลงที่จะให้เงินสนับสนุนสะพาน
ดังกล่าว 

2013-2015 23.0 (ร่วมทุนโดย
รัฐบาลลาวและเมียน
มาร์ในอัตรา 50:50)  

สูง 

2 สะพานข้ามแม่น้ําโขงที่ Pakbeng ตามถนน
สาย R2 

ถนนสาย R2 ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกดําเนินการสร้าง
เสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงสะพานข้ามแม่น้ําโขงที่จะเชื่อม
ระหว่างถนนดังกล่าว โดยการสร้างสะพานจะส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและคนระหว่างตอนเหนือของไทยและ
เวียดนาม 

2013-2016 54.0 (Soft loan จาก 
Exim Bank ของจีน) 

สูง 
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ลําดับที่ โครงการ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ 
ประมาณการต้นทุน 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
และแหล่งเงินทุน 

ลําดับ
ความสําคัญ 

3 สะพานข้ามแม่น้ําโขงที่ Paklay สะพานที่ Paklay จะเป็นการเชื่อมการขนส่งทางถนนระหว่าง
เวียงจันทน์และไซยะบุรี นอกจากนี้ ถนนจาก Phou Dou 
(ไทย) ไปยัง Paklay ดําเนินการสร้างเสร็จสิ้นแล้ว สะพาน
ดังกล่าวจึงเป็นทางเชื่อมแห่งใหม่จากเวียงจันทน์ไปยัง
เชียงใหม่ 

2014-2017 25.0 (Soft loan จาก
ออสเตรีย) 

สูง 

4 สะพานข้ามแม่น้ําโขงที่หลวงพระบาง โครงการนี้จะเป็นการพัฒนาระเบียงการท่องเที่ยวระหว่าง 
สปป. ลาว และไทย โดยเฉพาะจากเวียงจันทน์ หลวงพระบาง 
เชียงใหม่ และเชียงราย 

2016-2020 90.0 (Soft loan จาก 
Exim Bank ของจีน) 

สูง 

5 สะพานข้ามแม่น้ําโขงที่ Paksan-บึงกาญจน์ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 นี้ จะเชื่อมระหว่าง 
Muong Paksan แขวงบริคําไชย และอําเภอเมือง จังหวัดบึง
กาญจน์ของไทย โดยจะอํานวยกความสะดวกการขนส่งสินค้า
และคนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและภาค
กลางของ สปป. ลาว ตลอดจนภาคกลางของเวียดนาม (ผ่าน
ถนนสาย R8) ปัจจุบัน ไทยกําลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือใน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

2014-2018 ยังไม่ทราบแน่ชัด (ขอ
เงินช่วยเหลือจากไทย) 

สูง 

6 สะพานข้ามแม่น้ํา Selamphao ณ ถนนสาย 
R14A เชื่อมระหว่าง สปป. ลาว และกัมพูชา 

สะพานตั้งอยู่ที่จุดสิ้นสุดของถนนสาย R14A ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่
ปากเซ-จําปาศักดิ์-ชายแดนลาว-กัมพูชา โดยจุดที่จะมีการ
สร้างสะพาน นับเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการข้ามแดน
ระหวา่ง สปป. ลาว และกัมพูชา 

2014-2018 30.0 (ร่วมทุนโดย
รัฐบาลลาวและ
กัมพูชาในอัตรา 

50:50)  

สูง 
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ประเทศเพ
ือ่นบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อญั

มณ
แีละเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2 

 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ 
ประมาณการต้นทุน 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
และแหล่งเงินทุน 

ลําดับ
ความสําคัญ 

7 สะพานข้ ามแม่น้ํ า โขงสํ าห รับทางรถไฟ 
Thanalaeng-Nongkai 

การสร้างสะพานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายทาง
รถไฟ Thanalaeng-Nongkai โดยทั้งไทยและ สปป. ลาว ได้
เห็นชอบในบริเวณที่จะสร้างสะพานแล้ว  

2015-2020 ยังไม่ทราบแน่ชัด 
(Soft loan) 

สูง 

เงินลงทุนรวม 222.0   

สิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน     

1 จุดผ่านแดน Nam Phao (ถนนสาย R8) ตั้งอยู่ที่บนถนน R8 ซึ่งเป็นจุดผ่านแดน สปป. ลาว-เวียดนาม 
ทั้งนี้ คุณภาพของจุดผ่านแดนในปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามที่
ระบุใน GMS CBTA 

2014-2016 8 สูง 

2 จุดผ่านแดน Na Phao (ถนนสาย R12) ตั้งอยู่ที่ถนน R12 ในแขวงคําม่วน ซึ่งเป็นจุดผ่านแดน 
สปป. ลาว-เวียดนาม ทั้งนี้ คุณภาพของจุดผ่านแดนในปัจจุบัน
ยังไม่เป็นไปตามที่ระบุใน GMS CBTA 

2014-2018 10 สูง 

3 จุดผ่านแดน La Lay (ถนนสาย R15) ตั้งอยู่ที่ถนน R15 ในแขวงสาละวัน ซึ่งเป็นจุดผ่านแดน 
สปป. ลาว-เวียดนาม ทั้งนี้ คุณภาพของจุดผ่านแดนในปัจจุบัน
ยังไม่เป็นไปตามที่ระบุใน GMS CBTA 

2015-2018 12 สูง 

4 จุดผ่านแดน Dak Chung (ถนนสาย R16) ตั้งอยู่ที่ถนน R16 ในแขวงเซกอง ซึ่งเป็นจุดผ่านแดน 
สปป. ลาว-เวียดนาม ทั้งนี้ คุณภาพของจุดผ่านแดนในปัจจุบัน
ยังไม่เป็นไปตามที่ระบุใน GMS CBTA 

2016-2018 10 สูง 

5 จุดผ่านแดน Vang Tao  จุดผ่านแดน Vang Tao-Chong Mek ตั้งอยู่ที่ถนน R16 ซึ่ง
เป็นชายแดนไทย-สปป. ลาว ทั้งนี้ คุณภาพของจุดผ่านแดนใน
ปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามที่ระบุใน GMS CBTA 

2014-2017 15 สูง 
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ลําดับที่ โครงการ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ 
ประมาณการต้นทุน 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
และแหล่งเงินทุน 

ลําดับ
ความสําคัญ 

6 โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกจุดผ่าน
แดน Thanaleng 

ปัจจุบัน การดําเนินงานที่จุดผ่านแดน Thanaleng เป็นไป
อย่างไม่มีประสิทธิภาพและมีความแออัดมาก จึงควรแยกการ
ขนส่งสินค้าข้ามแดน และการเดินทางข้ามแดนของประชาชน
ออกจากกัน นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงถนนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดนด้วย 

2014-2017 25 สูง 

เงินลงทุนรวม 80.0   

ท่าเรือแม่น้ํา     

1 โครงการก่อสร้างท่าเรือ Xiengkok ตั้งอยู่ในแขวงหลวงน้ําทา ติดฝั่งแม่น้ําโขง ภายใต้ความตกลง 
Quadilateral Agreement on the Commercial 
Navigation on Upper Mekong-Langcang River (จีน 
สปป. ลาว เมียนมาร์ และไทย) ท่าเรือ Xiengkok จะเป็นด่าน
สําหรับการขนส่งทางแม่น้ําลงไปยังทิศใต้ จากจีนไปยังท่าเรือ
เชียงแสนในไทย  

2014-2017 15 สูง 

2 โครงการก่อสร้างท่าเรือ Ban Mom ตั้งอยู่ในแขวงบ่อแก้ว ติดฝั่งแม่น้ําโขง ภายใต้ความตกลง 
Quadilateral Agreement on the Commercial 
Navigation on Upper Mekong-Langcang River (จีน 
สปป. ลาว เมียนมาร์ และไทย)  ฺท่าเรือ Ban Mom จะเป็น
ด่านสําหรับการขนส่งทางแม่น้ําขึ้นไปยังทิศเหนือ จากท่าเรือ
เชียงแสนในไทยไปยังจีน 

2014-2017 12 สูง 

3 โครงการก่อสร้างท่าเรือห้วยทราย เพื่อส่งเสริมการคมนาคมภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยว 

2015-2018 13 ต่ํา 
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ประเทศเพ
ือ่นบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อญั

มณ
แีละเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2 

 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ 
ประมาณการต้นทุน 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
และแหล่งเงินทุน 

ลําดับ
ความสําคัญ 

4 โครงการก่อสร้างท่าเรือ Pakbeng เมือง Pakbeng ตั้งอยู่บนถนนสาย R2 ริมฝั่งแม่น้ําโขง อยู่ตรง
กลางระหว่างแขวงบ่อแก้วและหลวงพระบาง การก่อสร้าง
ท่าเรือ Pakbeng มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการคมนาคม
ภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว 

2015-2018 15 ต่ํา 

5 โครงการก่อสร้างท่าเรือหลวงพระบาง มีจุดประสงค์เ พื่อรองรับการขนส่งสินค้าและคนทางน้ํา
ภายในประเทศระหว่างแขวงบ่อแก้วและหลวงพระบาง ซึ่งมี
ความสําคัญเพิ่มมากขึ้น 

2015-2018 15 ต่ํา 

เงินลงทุนรวม 70.0   

โครงการด้านผู้ช่วยทางเทคนิค     

1 โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมใน GMS 
ส่วนเหนือ ตั้งแต่ Luang Prabang  
(สปป. ลาว) ถึง Thanh Hoa (เวียดนาม) 

ผู้ช่วยทางเทคนิคจะเตรียมโครงการลงทุนเพื่อปรับปรุงทาง
หลวงสาย 217 ของเวียดนาม และทางหลวงสาย 6, 6A และ 
6B ของ สปป. ลาว 

2016 0.4 สูง 

2 โครงการบํารุงรักษาถนนภายใต้ GMS 
Corridors 

ต้องการ technical assistance เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
บํารุงงรักษาถนน 

2014 1.2 สูง 

3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของหน่วยงาน 
Greater Mekong Railway Association 
(GMRA) 

เมื่อปี 2012 ประเทศ GMS เห็นชอบในการตั้ง GMRA ให้เป็น 
nonlegal intergovernmental entity โดย ADB จะอนุมัติ
ผู้ช่วยทางเทคนิคเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ GMRA เป็น
ระยะเวลามากที่สุดสองปี หลังจากที่ทุกประเทศลงนามใน 
MOU เรียบร้อยแล้ว 

2014 0.2 สูง 
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ลําดับที่ โครงการ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ 
ประมาณการต้นทุน 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
และแหล่งเงินทุน 

ลําดับ
ความสําคัญ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพฐานข้อมูลด้านการ
ขนส่ง 

มีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขน
ส่งผ่านแดน และข้อมูลการใช้ระเบียงเศรษฐกิจ อย่างเป็น
ระบบและเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศสมาชิก  

ยังไม่ทราบแน่ชัด ยังไม่ทราบแน่ชัด ปานกลาง 

5 โครงการศึกษายุทธศาสตร์ในการพัฒนาและ
จัดการระบบโครงข่ายรถยนต์ GMS (GMS 
Motorway Network System) 

แผนยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาถนนใน GMS คือ ปรับปรุง
และขยายโครงข่ายถนนในปัจจุบัน ให้มีมาตรฐานในระดับทาง
พิเศษ 

2015 ยังไม่ทราบแน่ชัด สูง 

6 โครงการศึกษาการพัฒนาท่าเรือบกตามทาง
รถไฟระหว่างประเทศที่เชื่อมระหว่างไทยและ 
กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมาร์ 

ไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาท่าเ รือแหลมฉบังให้ เป็นจุด
ศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค GMS และสนับสนุนให้ใช้การ
ขนส่งโดยรางรถไฟแทนถนน ดังนั้น จึงต้องมีแผนพัฒนาท่าเรือ
บก ซึ่งทําหน้าที่เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการค้าผ่าน
แดนและเป็นอาคารเก็บสินค้าด้วย ทั้งนี้ การศึกษาจะระบุ
ความจําเป็นในการก่อสร้างท่าเรือบกบริเวณทางรถไฟที่ตัด
ผ่านจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ ตามแนวชายแดน 

2014 ยังไม่ทราบแน่ชัด ปานกลาง 

เงินลงทุนรวม 1.8   

เงินลงทุนสําหรับโครงการด้านการขนส่งทั้งหมด 13,171.8   
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ประเทศเพ
ือ่นบา้น (สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้าและเคร่ืองหนัง อญั

มณ
แีละเคร่ืองประดับ) ระยะท่ี 2 

 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ 
ประมาณการต้นทุน 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
และแหล่งเงินทุน 

ลําดับ
ความสําคัญ 

การขนส่งและการอํานวยความสะดวกทางการค้า 

โครงการลงทุน 

1 โครงการปรับปรุงหน่วยงานด้านสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (Sanitary and 
Phytosanitary: SPS) ให้มีความทันสมัย
ยิ่งขึ้น 

เป็นโครงการติดตามผลของโครงการในระยะที่ 1 มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบ SPS ที่มีประสิทธิภาพด้วยการนํา
ระบบ IT มาใช้ในระดับจังหวัด 

2016 10.5 สูง 

เงินลงทุนรวม 10.5   

โครงการด้านผู้ช่วยทางเทคนิค     

1 โครงการอํานวยความสะดวกทางการค้าด้วย
ความร่วมมือกับภาคเอกชน 

โครงการ Regional Policy and Advisory Technical 
Assistance (R-PATA) จะช่วยพัฒนาการอํานวยความสะดวก
ทางการค้า ทั้งจากการทําแบบสํารวจความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการ การจัด workshops โดยให้มีผู้เข้าร่วมจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และการจัด Capacity Building ให้
ภาคเอกชน 

2014 1.5 สูง 

2 โครงการปรับปรุงหน่วยงานด้านสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (Sanitary and 
Phytosanitary: SPS) ให้มีความทันสมัย
ยิ่งขึ้น 

โครงการด้านความช่วยเหลือทางเทคนิคจะช่วยเตรียมความ
พร้อมสําหรับโครงการลงทุนเพื่อปรับปรุงหน่วยงาน SPS 
เพื่อให้ระบบ SPS มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2014 1.5 สูง 

3 โครงการสนับสนุนความตกลงการค้าผ่านแดน
แบบทวิภาคี และกลไกความร่วมมือที่
เกี่ยวข้อง 

การดําเนินการ ได้แก่ การทบทวนนโยบาย ความตกลง และ
กลไกความร่วมมือเกี่ยวกับการค้าผ่านแดนที่มีอยู่แล้ว ให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมการเจรจา และแก้ไขความตกลงการค้าผ่าน
แดน 

2014 2 สูง 
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ลําดับที่ โครงการ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ 
ประมาณการต้นทุน 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
และแหล่งเงินทุน 

ลําดับ
ความสําคัญ 

4 โครงการเสริมสร้างควาร่วมมือระหว่าง
กัมพูชา สปป. ลาว และเวียดนาม ในพื้นที่
สามเหลี่ยมเพื่อการพัฒนา 

หน้าที่ของผู้ช่วยทางเทคนิค ได้แก่ (1) การประเมินศักยภาพ
ของกัมพูชา สปป. ลาว และเวียดนาม ซึ่งเป็นพื้นที่สามเหลี่ยม
เพื่อการพัฒนา (2) การอํานวยความสะดวกให้เกิดการพูดคุย
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และ
ผู้บริจาค และ (3) เพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการความ
ร่วมมือ ด้วยการนําเสนอการศึกษาและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย  

2014 1 ปานกลาง 

5 เวทีสําหรับให้บริการด้านข้อมูลการค้าและ
การลงทุนของ GMS 

ก่อตั้งเว็บท่าทางการ (official internet portal) สําหรับ
ประเทศสมาชิก GMS สําหรับด้านการค้าและเศรษฐกิจ จะให้
ความสําคัญด้านระเบียงเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีการสร้าง
เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน ทั้งข้อมูลด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ศุลกากร การลงทุน e-commerce 
และโลจิสติกส์ 

2014 2.5 สูง 

6 โครงการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบั ติตาม
แผนการด้านอํานวยความสะดวกทางการ
ขนส่งและการค้าใน GMS 

ผู้ช่วยทางเทคนิคมีหน้าที่อํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง 
(การแลกเปลี่ยนสิทธิด้านการจราจร) อํานวยความสะดวกด้าน
การค้า (เช่น เพิ่มศักยภาพมาตรการ SPS ประสานงานด้าน
การจัดการตามแนวชายแดน และจัดทํายุทธศาสตร์ด้าน
โลจิสติกส์และการค้าในภูมิภาค เป็นต้น) ตลอดจนการสร้าง
เสริมศักยภาพและปฏิรูปกฎระเบียบ (พัฒนาศักยภาพ และ
พัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้สอดคล้องกัน) 

2014-2016 4.1 (ออสเตรเลีย) สูง 
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ลําดับที่ โครงการ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ 
ประมาณการต้นทุน 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
และแหล่งเงินทุน 

ลําดับ
ความสําคัญ 

7 โครงการอํานวยความสะดวกในการนําระบบ 
Single Window/Single Stop Inspection 
ไ ป ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ที่ จุ ด ผ่ า น แ ด น ล า ว บ า ว 
(เวียดนาม)-แดนสะหวัน (สปป. ลาว) 

มีหน้าที่ในการปรับปรุงอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ณ 
ด่านผ่านแดน ตลอดจนมีหน้าที่ในการเพิ่มศักยภาพและ
ฝึกอบรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2014-2015 ยังไม่ทราบแน่ชัด สูง 

เงินลงทุนรวม 12.6   

เงินลงทุนสําหรับโครงการด้านการขนส่งทั้งหมด 23.1   

ที่มา: ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 
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สมมติฐานท่ีใช้ในการจําลองโครงสร้างต้นทุนโดยเปรียบเทียบของโรงงานผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม 

 

1) โครงสร้างต้นทุนเบ้ืองต้นของโรงงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทยได้จากการสํารวจข้อมูล
และจัดทํารายผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม สศอ. ปี 2555 ข้อมูลตัวช้ีวัดสมรรถนะและการ
ดําเนินงาน รายกลุ่มอุตสาหกรรม สศอ. ปี 2554 และฐานข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต สศช. ปี 
2554 

2) โรงงานท่ีจะต้ังในประเทศเพ่ือนบ้านนําเข้าวัตถุดิบจากไทย โดยภาษีนําเข้าวัตถุดิบเป็นศูนย์ 
เน่ืองจากข้อตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ทําให้ต้นทุน
วัตถุดิบของการต้ังโรงงานในกรุงเทพฯ ดานัง ปอยเปต และเวียงจันทน์ เท่ากัน  

3) โรงงานเปิดทําการในเวลา 8.00 – 18.00 น. ดําเนินการผลิตวันละ 10 ช่ัวโมง 
4) โรงงานใช้นํ้าในปริมาณมาก ในกรณีที่อัตราค่านํ้าต่อยูนิตคิดตามปริมาณการใช้นํ้า จึงใช้อัตรา

ค่านํ้าสูงสุดในการคํานวณ  
5) ต้นทุนค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า และค่านํ้า มีการปรับเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับอัตราค่าไฟฟ้า ค่า

นํ้า และภาวะเงินเฟ้อของปี 2557 (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์) เน่ืองจากโครงสร้างต้นทุนเบ้ืองต้นเป็น
ข้อมูลของปี 2554 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

I. แรงงาน: ปรับตาม CPI โดยหากใช้ CPI ของปี 2554 เป็นปีฐาน พบว่าค่า CPI เฉลี่ยของปี 
2557 (ต้ังแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน) เท่ากับ 107.1 

II. ไฟฟ้า: ปรับตาม CPI ในหมวดไฟฟ้า โดยหากใช้ CPI ของปี 2554 เป็นปีฐาน พบว่าค่า 
CPI เฉลี่ยของปี 2557 (ต้ังแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน) เท่ากับ 130.1 

III. นํ้า: ปรับตาม CPI ในหมวดนํ้าประปา โดยหากใช้ CPI ของปี 2554 เป็นปีฐาน พบว่าค่า 
CPI เฉลี่ยของปี 2557 (ต้ังแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน) เท่ากับ 112.67 

6) ต้นทุนค่าใช้จ่ายสํานักงาน ใช้ค่าจ้างต่อเดือนของแรงงานนอกภาคการผลิต จากรายงาน The 
23nd Survey of Investment Related Costs in Asia and Oceania (FY 2012 Survey) ของ JETRO 
ในปี 2556 เป็นตัวแทนในการคํานวณเปรียบเทียบต้นทุน ทั้งน้ี เน่ืองจากไม่มีข้อมูลค่าจ้างแรงงานนอกภาค
การผลิตที่ปอยเปต (แต่มีข้อมูลดังกล่าวของพนมเปญ) คณะผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าจ้างแรงงานในภาคการผลิตที่พนมเปญและปอยเปต ซึ่งคณะผู้วิจัยมีข้อมูล แล้วใช้อัตราความแตกต่าง
ดังกล่าวประมาณการค่าจ้างแรงงานของพนักงานนอกภาคการผลิตในปอยเปต 

7) ต้นทุนในด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายตลาด ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น   
8) ต้นทุนของปัจจัยการผลิตต่างๆ แบ่งตามพ้ืนที่ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบต้นทุนของปัจจัยการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งหม่แบ่งตามพื้นที่ 

  กรุงเทพฯ ดานัง ปอยเปต เวียงจันทน์ 

ค่าจ้างแรงงาน 343 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน  222 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน  120 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน  135 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน  
เงินสมทบในกองทุน
ประกันสังคม 

ร้อยละ 5 ของเงินเดือนลูกจ้าง ร้อยละ 22 ของเงินเดือนลูกจ้าง ร้อยละ 0.8 ของเงินเดือนลูกจ้าง ร้อยละ 5 ของเงินเดือนลูกจ้าง 

ผลิตภาพแรงงาน 
ร้อยละ 87.5 ของความสามารถในการ
ผลิตสูงสุด 

ร้อยละ 70 ของความสามารถในการ
ผลิตสูงสุด 

ร้อยละ 55 ของความสามารถในการ
ผลิตสูงสุด 

ร้อยละ 50 ของความสามารถในการ
ผลิตสูงสุด 

ค่าจ้างแรงงานนอกภาค
การผลิต  

664 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน 320 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน 237.6 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน 321 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน 

ค่าไฟฟ้า 
0.15 ดอลลาร์สหรัฐ/kWh และ  
10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน* 

(a) ช่วง off-peak (22.00-4.00 น.) ใน
อัตรา 0.04 ดอลลาร์สหรัฐ/kWh 
(b) ช่วง standard (วันจันทร์-เสาร์ เวลา 
4.00-9.30 น., 11.00-17.00 น., 20.00-
22.00 น.และวันอาทิตย์ เวลา 4.00-
22.00 น.) ในอัตรา 0.06 ดอลลาร์
สหรัฐ/kWh  
(c)ช่วง peak (วันจันทร์-เสาร์เวลา 9.30-
11.00 น. และ 17.00-20.00 น.) ในอัตรา 
0.11 ดอลลาร์สหรัฐ/kWh 

0.16 ดอลลาร์สหรัฐ/kWh  
 
 
 
 

0.08 ดอลลาร์สหรัฐ/kWh  
 

  
 

 

  
 

 

ค่าน้ํา 
0.31-0.53 ดอลลาร์สหรัฐ/cu.m. และ 
2.84 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน* 

0.46 ดอลลาร์สหรัฐ/cu.m. 0.4 ดอลลาร์สหรัฐ/cu.m. 0.34 ดอลลาร์สหรัฐ/cu.m. 

ค่าขนส่งวัตถุดิบและ
สินค้าไปยังท่าเรือ 

12,000 บาท 60,000 บาท 64,000 บาท  80,000 บาท 
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  กรุงเทพฯ ดานัง ปอยเปต เวียงจันทน์ 

อัตราภาษีส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรปโดยเฉลี่ย 
(อุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม) 

ร้อยละ 10.84 ร้อยละ 8.54 ร้อยละ 0.00 

ร้อยละ 0.00 

อัตราภาษีส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ย
(อุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม) 

ร้อยละ 10.01 ร้อยละ 10.27 ร้อยละ 10.01 ร้อยละ 10.27 

ที่มา:  รวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ฐานข้อมูล TRAINS และรายงาน The 23nd Survey of Investment Related Costs in Asia and Oceania (FY 2012 Survey), 
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หมายเหตุ:  * ค่าไฟและค่าน้ําของไทยในส่วนที่เป็น fixed cost ต่อเดือน เท่ากับ 10 ดอลลาร์สหรัฐและ 2.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับส่วน
ที่เป็น variable cost ที่แปรผันตามการใช้งาน จึงไม่นํามารวมในการคํานวณ 



 

 

 


