
 
โอกาสทางการตลาดและการด าเนินธุรกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

 
1.ประเทศไทย 

 
 จากการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว่ามีจุดแข็งที่ส าคัญได้แก่ 
1. ประเทศไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝีมือเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 
2. มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ และมีผลผลิตที่หลากหลาย เช่น ข้าว 
ยางพารา อ้อย ผักและผลไม้สด เป็นต้น 
3. มีที่ตั้งเหมาะสมในด้าน การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ท าให้มีข้อได้เปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะการขนส่ง และ 
4. การคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศครอบคลุมและรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่วนจุดอ่อนที่ส าคัญมี 5 ข้อ ได้แก่  
1. ภาคการผลิตของไทยยังมีประสิทธิภาพต่ า เห็นได้จากข้อมูลการส ารวจปัจจัยในการแข่งขันท้ัง 4 ด้านที่สถาบัน 
IMD ได้ด าเนินการ ส ารวจไว้ 
2. การขาดแคลนแรงงานจากค่านิยมเก่ียวกับการท างาน และการเรียนที่ผิดๆ โดยให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์
มากกว่าการน าไปใช้จริง 
3. การกระจุกตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมท าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางรายได้ และการอพยพแรงงานเข้ามาหา
งานท าในกทม. และปริมณฑล รวมทั้ง ในพื้นที่ภาคตะวันออก 
4.อุตสาหกรรมหลักของประเทศยังต้องพ่ึงพาเงินทุนจากต่างประเทศ และ 
5. สินค้าอุตสาหกรรมยังมีการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากภาคการเกษตรไม่มากนัก แม้ว่าภาคการเกษตรจะมีความส าคัญ
กับประเทศมาอย่างช้านาน 
 การศึกษาอุตสาหกรรมหลัก 12 กลุ่มของไทย ได้แก่  
1. อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ อันดับ 1 ของอาเซียน มีศักยภาพในการผลิต
รถยนต์ที่มีความเฉพาะใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถปิกอัพ 1 ตัน รถยนต์ประหยัดพลังงาน หรืออีโคคาร์ และรถยนต์
ขนาดเล็กคุณภาพสูง ซึ่งในส่วนของรถจักรยานยนต์ไทยมีการผลิตเป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และเวียดนาม 
ดังนั้น หากเปิด AEC ไทยควรจะรักษาฐานการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูง ฐานการผลิต 
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยออกไปตั้งฐานการผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วนใน
อาเซียน 
2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ไทยยังมีศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 
ของอาเซียน อย่างไรก็ตาม หลังการเปิด AEC ไทยอาจได้รับผลกระทบจากการย้ายฐานการผลิตไปประเทศ          



เพ่ือนบ้าน เช่น กรณีทีวีแอลซีดีของโซนี่ ที่ได้ย้ายฐานไปมาเลเซีย เนื่องจากมีต้นทุนในการขนส่งไปอินเดียที่เป็น
ตลาดหลักต่ ากว่า แต่ทั้งนี้ ไทยยังคงเป็นฐานการผลิตทีวีแอลซีดีของซัมซุง พานาโซนิก และแอลจี รวมทั้ง ยัง
รับจ้างผลิตให้กับอีกหลายแบรนด์ ขณะที่ เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ฯลฯ             
ยังมีแนวโน้มที่ดี 
3. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไทยยังมีจุดแข็งในเรื่องแรงงานมีฝีมือเป็นที่ยอมรับ และมีระบบสาธารณูปโภคที่
พร้อมแต่ยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งการเปิด AEC คาดว่า เรื่องภาษีจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมนี้ไม่มาก 
เพราะได้ทะยอยลดภาษีเป็น 0 เกือบหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้ามองในแง่ของมาตรการส่งเสริมการลงทุน ไทยยัง
เสียเปรียบมาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่ให้สิทธิประโยชน์ยืดหยุ่นกว่า โดยแนวโน้มการ อยู่รอดของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง และใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 
4. อุตสาหกรรมเหล็ก ไทยมีศักยภาพในอันดับต้นๆ ของอาเซียน เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่ และยังมีโอกาสขยาย
ตลาดในอาเซียนได้อีกมาก แต่มีจุดอ่อนในเรื่องการพ่ึงพาวัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศ ไม่มีโรงถลุงเหล็กต้นน้ า ซึ่ง
หลังจากเปิด AECแล้วความน่าสนใจในการลงทุนอุตสาหกรรมนี้อาจด้อยกว่าประเทศเพ่ือนบ้านที่มีการลงทุนเหล็ก
ต้นน้ า 
5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไทยมีจุดแข็งเรื่องฝีมือแรงงาน โดยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปรับปรุง
คุณภาพพลอย มีจุดอ่อนในเรื่องแรงงานมีฝีมือมีแนวโน้ม ลดลง เพราะคนรุ่นใหม่หันไปท างานด้านอื่น และขาด
แคลนวัตถุดิบภายในประเทศต้องน าเข้าถึง 90% แต่ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบในอาเซียนไทยยังคงมีศักยภาพการ
แข่งขันสูงกว่า ซึ่งเมื่อเปิด AECจะท าให้ไทยมีแหล่งวัตถุดิบเพ่ิมข้ึนจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
6. อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไทยมีจุดเด่นในเรื่องขีดความสามารถในการผลิตครบวงจร เป็นฐานการผลิตใหญ่ในอาเซียน
รวมทั้ง ประเทศกัมพูชา พม่า และเวียดนาม ต่างก็ยังพ่ึงพาสินค้ากลางน้ าจ าพวกผ้าผืนจากไทย ดังนั้นเมื่อเปิด AEC 
จะเป็นผลดีเนื่องจาก ประเทศเพ่ือนบ้านและเวียดนามมีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังขาด
แคลนอุตสาหกรรมต้นน้ าและกลางน้ า จึงต้องน าเข้าวัตถุดิบ ท าให้เป็นโอกาสของไทย ในการขยายตลาดใน
อาเซียน 
7. อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ไทยมีความได้เปรียบและความพร้อมในเรื่องคุณภาพการผลิตที่ปราณีต แต่มีจุดอ่อน
เรื่องต้นทุนแรงงาน ดังนั้น การเปิด AEC จะเป็นโอกาส ในการออกไปตั้งฐานการผลิตในสินค้า ปลายน้ าในประเทศ
เพ่ือนบ้านที่มีต้นทุนแรงงานต่ า และยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP) ของประเทศเพ่ือนบ้านในการ
ส่งออกไปยังยุโรป และสหรัฐฯแต่ผู้ประกอบการ จะต้องพัฒนาแบรนด์ และเพ่ิมการออกแบบ เพ่ือให้แข่งขันใน
ตลาดสากลได้ 
8. อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก ไทยมีจุดแข็งเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน เพราะมีก าลังการผลิตมากที่สุดใน
ภูมิภาคการเปิด AEC ลดภาษีเป็น 0% ไทยจะส่งเม็ดพลาสติกเข้าไปขายได้มากข้ึน โดยเฉพาะประเทศที่มี



อุตสาหกรรมต้นน้ าไม่เพียงพอ เช่น อินโดนีเซีย แต่อินโดนีเซียก็มีมาตรการกีดกันทางการค้าในเม็ดพลาสติก PET 
จากไทย ดังนั้น หากขจัดอุปสรรคนี้ได้ก็จะท าให้มีการส่งออกมากขึ้น 
9. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก มีส่วนแบ่งการตลาดในอาเซียนเป็นอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย 
โดยมาเลเซียเป็นคู่แข่งท่ีน่ากลัว เนื่องจากมีต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน โลจิสติกส์ และแรงงาน ต่ ากว่าไทย รวมทั้งยังมี
การเชื่อมโยงคลัสเตอร์พลาสติกท่ีดีกว่า ซึ่งเมื่อเปิด AEC อุตสาหกรรมนี้ จะขยายตัวตามเศรษฐกิจ ประกอบการ
ไทยสามารถส่งไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้มากข้ึน ยกเว้นเวียดนามที่เป็นตลาดของมาเลเซีย 
10. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ประเทศไทยมีจุดเด่นในเรื่องการส่งออกวัตถุดิบยางธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ท า
ให้อุตสาหกรรมนี้ของไทยมีศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะยางล้อที่เติบโตอย่างมาก แต่
ขณะเดียวกันประเทศลาว และเวียดนามได้ขยายการส่งออกยางมากข้ึนท าให้อัตราการเติบของไทยลดลง และไทย
ยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้น จึงต้องเร่งผลิตบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งเพ่ิมการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ิมส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในการผลิต และการวิจัยสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยาง 
11. อุตสาหกรรมเครื่องส าอางและเครื่องประทินผิว ไทยมีจุดเด่นในเรื่องคุณภาพสินค้าที่ดีกว่าจีน และยังเป็นท าเล
ที่เหมาะต่อการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในอาเซียน และยังมีความหลากหลายของสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ แต่
การเปิด AECจะท าให้ผู้ประกอบการSMEsต้องปรับตัว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะจะมีคู่แข่งมากขึ้น 
12. อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีความเข็มแข็งมาก สิ่งที่ต้องระวังคือ ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงและมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ไม่จูงใจ ดังนั้น รัฐบาลควรมี
นโยบายชัดเจนในเรื่องการเอ้ือประโยชน์ต่อนักลงทุน เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการผลิต การ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงาน 
ที่มา : เปิดผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับAEC (วัชระ ปุษยะนาวิน) 
 
 
สืบคืนวันที่ 8  กรกฎาคม 2557   จาก http://www.thai-aec.com/881#ixzz36tTp7p3B 
 
 
 

2. ประเทศมาเลเซีย 
โอกาสทางการตลาด 

การส่งเสริมการลงทุน 

การส่งเสริมการลงทุน ประเทศมาเลเซียอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ มีการส ารองน้ ามันดิบ 3.8 ล้าน
บาเรล และก๊าซธรรมชาติ 87 ล้านลูกบาศก์ฟุต ทั้งยังเป็นผู้ผลิตก๊าซอันดับ 3 ของโลกที่มีก าลังผลิต 24 ล้านตันต่อ

http://www.thai-aec.com/881#ixzz36tTp7p3B


ปี และยังคงมีทรัพยากรอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น ดีบุก ป่าไม้ ปาล์มน้ ามัน และโกโก้ นอกจากนี้ มาเลเซียยังใส่ใจใน
สิ่งแวดล้อมด้วยการคุ้มครองป่าไม้อีกด้วย 
มาเลเซียส่งเสริมการลงทุนผ่านมาตรการจูงใจให้แก่บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น นโยบายการลด
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 28% เป็น 27% และจะลดเหลือ 26%ในอนาคตอันใกล้ การยกเว้นภาษีเงินได้ (70-
100%) เป็นระยะเวลา 5 ปี รวมไปถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น Investment Tax Allowance, Reinvestment 
Allowance และ Accelerated Capital Allowance แก่บริษัทที่ท าการผลิต (manufacturing Company) 
สร้างมาตรการจูงใจแก่บริษัทที่ผลิตสินค้าเทคโนโลยีสูง บริษัทที่มีโครงการส าคัญ (Strategic Project) บริษัทที่เน้น
การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งแรงจูงใจอ่ืนๆ เช่น ให้งบประมาณในการสร้างอาคารอุตสาหกรรม และงบประมาณการ
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ความน่าลงทุน 

มาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เฟ่ืองฟูและประสบความส าเร็จมากท่ีสุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและเสถียรภาพทางการเมืองในทศวรรษที่ผ่านมา อัตราการเจริญเติบโต
ของ GDP ที่แข็งแกร่งท าให้รายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้เศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนจากการพ่ึงพา
สินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่การผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกแทนทั้งยังเริ่มหันไปสู่ภาคบริการมากข้ึน โดยเฉพาะหลังจากที่
อุตสาหกรรมการเงินของอิสลามเข้ามามีบทบาทในประเทศ 
ข้อเท็จจริงส าหรับบริษัทที่ต้องการท าธุรกิจในมาเลเซียมีดังนี้  
 • แม้เศรษฐกิจโลกจะประสบปัญหาซบเซา แต่เศรษฐกิจของมาเลเซียยังคงแข็งแกร่ง เนื่องมาจากระบบการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่มีมูลค่าถึง 12 พันล้านปอนด์ พร้อมทั้งการลดอัตราดอกเบี้ย 
• มาเลเซียก าลังจะเปิดเสรีภาคบริการให้แก่บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุน 
• จ านวนประชาชนชั้นกลางที่ร่ ารวยเพิ่มมากข้ึน ท าให้ความต้องการผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีคุณภาพเพ่ิมมาก
ขึ้นด้วย สังเกตได้จากจ านวนร้านค้าของต่างประเทศท่ีมีอยู่ในมาเลเซีย 
• การปฏิรูปการธนาคารและระบบการเงินของมาเลเซียมีความก้าวหน้าดี 
• ตลาดการท่องเที่ยวของมาเลเซียเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับประเทศไทย 

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT)  
แผนการพัฒนานี้ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2536 โดยผู้น าทั้ง 3 ประเทศได้เห็นชอบที่จะผลักดันการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคีระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพ้ืนที่บนเกาะสุมาตรา
ของอินโดนีเซีย โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้ท าการศึกษาความ
เป็นไปได้และก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 
ประเทศให้มีการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นความ



ร่วมมือด้านการผลิต การส่งเสริมการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ IMT – GT นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคระหว่างประเทศ 
สาระส าคัญของการพัฒนาความร่วมมือได้แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 
1. การค้าและการลงทุน 
2. การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
3. การท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6. ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล 
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย หรือ MTJA (Malaysia – Thai Joint Authority) องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2534โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส ารวจและแสวงประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งปิโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซียมีหลักการส าคัญ
คือบรรดาค่าใช้จ่ายขององค์กรร่วมที่จ่ายไป และผลประโยชน์ที่องค์กรร่วมได้มาจากกิจกรรมการส ารวจและการ
ผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย รัฐบาลทั้งสองจะแบ่งปันโดยเท่าเทียมกัน (50:50) ทั้งนี ้องค์กร
ร่วมมีอ านาจท าสัญญาให้สิทธิส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียมแก่บริษัทผู้ประกอบการได้ ภายใต้เงื่อนไขของระบบ
สัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) 
ความตกลงจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-มาเลเซีย JC (Joint 
Commission) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-มาเลเซีย 
(คณะกรรมาธิการร่วมฯ) จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2530 นับเป็นคณะกรรมาธิการร่วมฯคณะแรกที่ไทยมี
กับต่างประเทศและเป็นต้นแบบของคณะกรรมาธิการร่วมที่ไทยมีกับประเทศอ่ืนๆ คณะกรรมาธิการร่วมฯเป็นกลไก
ความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียในภาพรวมท าหน้าที่ก ากับดูแลความสัมพันธ์และความร่วมมือทุกด้านอาทิ 
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ คมนาคมและขนส่ง การศึกษา การเกษตร เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ วิชาการ 
พลังงาน และการท่องเที่ยว 
ความตกลงทางการค้าทวิภาคีไทย-มาเลเซีย JTC (Joint Trade Commission) เป็นกลไกเพ่ือส่งเสริมการค้า
และขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน 

ลู่ทางการค้าและการลงทุน 

ตลาดมาเลเซียเป็นที่สนใจของนักลงทุน เพราะมีแรงจูงใจจากมาตรการภาษีให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
ตลาดที่น่าสนใจคือ ตลาดอาหารและตลาดเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน เพราะความต้องการของผู้บริโภค
ภายในประเทศยังคงเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี สินค้าท่ีไทยมีโอกาสในตลาดมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก 



ผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรสินค้าวัตถุดิบอุตสาหกรรมอาหารและวัตถุดิบอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการผลิตอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง 
1. อุตสาหกรรมเก่ียวกับเทคโนยีในรูปแบบต่างๆ ที่มีส่วนในการปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งมี
แพลตฟอร์มที่ส าคัญ คือ เมืองไซเบอร์จายา 
2. การยกระดับในการเป็นศูนย์กลางด้านฮาลาลของโลกของมาเลเซียและการวางมาตรฐานสากลส าหรับการ
ก าหนดตราฮาลาล MS 1500:2004 ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีส าหรับมาเลเซีย รวมทั้งความน่าเชื่อถือของการเป็น
ประเทศมุสลิมสามารถเพ่ิมความเชื่อม่ันแก่ผู้บริโภคท้ังในและนอกประเทศ 
3. การจัดการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้น าเข้าและส่งออก มาเลเซียพยายามลด
ขั้นตอนการด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบสินค้าและการก าหนดคุณภาพ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าในการใช้
บริการโลจิสติกส์ของตน 
จุดอ่อน 
1. มาเลเซียเป็นประเทศท่ีอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ แต่จ าเป็นต้องน าเข้าสินค้าบางรายการที่มี
การผลิตไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของตลาดภายในประเทศ เช่น ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก เป็น
ต้น 
2. การลงทุนในมาเลเซีย ต้องใช้ต้นทุนที่สูงกว่าประเทศอ่ืนๆ เมื่อเทียบกับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ส่งผลให้
นักลงทุนต่างชาติเปลี่ยนมาลงทุนในประเทศที่ต้นทุนต่ า โดยเฉพาะในด้านวัตถุดิบและแรงงาน เช่นในเวียดนาม 
ไทยและอินโดนีเซีย 
3. สินค้าอาหารที่ผลิตในมาเลเซียยังมีจ ากัดและน้อยมาก จ าเป็นที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความ
หลากหลายและสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้ผลิตภายในประเทศ 
4. ธุรกิจการท่องเที่ยวของมาเลเซียยังคงจ ากัดในวงแคบเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน โอกาส 
1. การพัฒนาการเชื่อมโยงทางอินเตอร์เน็ต (Internet exchange projects) จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้
อินเตอร์เน็ต 
2. เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงและการขยายตัวที่ลดลง มาเลเซียได้พยายามทุกวิถีทางในการเจรจากับ
บริษัทต่างชาติในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ เพ่ือปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างของรถยนต์ 
3. มาเลเซียได้มีความพยายามที่จะเปิดตลาดในทวีปแอฟริกา เพ่ิมเติมจากฐานะตลาดในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์และ
ประเทศอาหรับมุสลิม 
อุปสรรค 
1. การแข่งขันในตลาดรถยนต์ระหว่างรถยนต์ชาติมาเลเซีย Proton และรถยนต์ต่างชาติ ซึ่งมีคุณภาพท่ีดีกว่า 



ส่งผลให้ยอดขายของรถยนต์แห่งชาติมีลดลง 
2. รัฐบาลสร้างนโยบายกีดกันภาษีการขายที่ค่อนข้างสูง สินค้าบางรายการไม่สามารถส่งออกไปยังมาเลเซียได้อย่าง
เต็มที่ 
3. คู่แข่งรายใหม่ของมาเลเซียด้านเทคโนโลยีอย่างเวียดนาม ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจาก
ต้นทุนที่ค่อนข้างถูกและการศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

แนวโน้มของสินค้าที่อยู่ในความสนใจของมาเลเซีย 

อุตสาหกรรมที่รัฐบาลมาเลเซียให้ความสนใจ ได้แก่ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ (Electronic 
Manufacturing Services: EMS) อุตสาหกรรมอาหาร เช่น อาหารฮาลาล อาหารปลอดสาร อาหารสุขภาพ 
อาหารสมุนไพร อาหารที่ทานง่ายและสะดวก สารปรุงรสอาหาร เครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ การขึ้นรูปโลหะ (Metal Stamping) และการออกแบบแม่พิมพ์ 

วิจัยตลาด 

ข้อมูลสถิติการส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย แบ่งตามกลุ่มสินค้า 
 
สินค้าเกษตรกรรม 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

      ยางพารา       28,153.5 

      ข้าว       3,668.2 

      ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง       2,004.6 

      ข้าวโพด       732.3 

      ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง       463.5 

      สินค้าปศุสัตว์อ่ืน ๆ       454.4 

      ผักสดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง       295.9 

      ปลาแห้ง       258.3 

      ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง        159.8 

      พืชน้ ามัน       74.6 

      รวม 10 รายการ         36,264.98 

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทย กระทรวงพาณิชย์, 2010 



สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

      น้ าตาลทราย        4,858.7 

      ไขมันและน้ ามันจากพืชและสัตว์        2,223.5 

      อาหารสัตว์เลี้ยง        1,147.7 

      ผลิตภัณฑ์ข้าว        604.3 

      เครื่องดื่ม        599.7 

      อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป        491.5 

      ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่นๆ        403.1 

      ผลไม้กระป๋องและแปรรูป        334.7 

      ไอศกรีม        265.8 

      โกโก้และของปรุงแต่ง        213.9 

      รวม 10 รายการ         11,142.9  

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทย กระทรวงพาณิชย์, 2010 

สินค้าอุตสาหกรรม 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

       เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ        24,013.9 

       รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ        21,060 

       แผงวงจรไฟฟ้า        8,857.5 

nbsp;      เคมีภัณฑ์        7,560.5 

       ผลิตภัณฑ์ยาง        6,899.7 

       เม็ดพลาสติก        6,259 

       เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล        5,586.2 

       เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์        5,380.7 

       มอเตอร์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า        5,238.9 



       เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

       4,826.2 

       รวม 10 รายการ        95,682.6 

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทย กระทรวงพาณิชย์, 2010 

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

       น้ ามันส าเร็จรูป        15,006.50 

       แร่ยิบซัม        336.7 

       ก๊าซปิโตรเลียมเหลว        102.8 

       เฟลค์สปาร ์        76.7 

       สังกะสี        24 

       แบไรท ์        18.8 

       ฟลูออร์สปาร์        4.5 

       ก๊าซธรรมชาติเหลว        0.6 

       น้ ามันดิบ        0.1 

       รวม 10 รายการ 15,659.70 

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทย กระทรวงพาณิชย์, 2010 

การท าธุรกิจในมาเลเซีย 

การเข้าสู่ตลาด 

การเข้าสู่ตลาด บริษัทที่ต้องการจะเข้าสู่ตลาดมาเลเซียควรไปเยี่ยมชมตลาดและน าเสนอสถานะของบริษัทก่อนเพ่ือ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทของตนการติดต่อเข้าไปควรท าอย่างเป็นทางการ มิเช่นนั้นอาจถูกตีความว่าเป็น
การไม่ให้เกียรติแก่บริษัทนั้นๆ ได้ นักธุรกิจจะถูกตัดสินจากลักษณะภายนอกและวิธีการน าเสนอบริษัท ดังนั้น การ
น าเสนอควรใช้อุปกรณ์แบบมืออาชีพ นอกจากนั้น การติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าชาวมาเลเซียบ่อยๆ จะเป็นการช่วย
พิสูจน์ถึงความสนใจและความจริงใจ และยังจะช่วยเพิ่มโอกาสในการท าธุรกิจใหม่อีกด้วย 
เนื่องจากการขายตรงเข้าสู่ตลาดมาเลเซียนั้นท าได้ยาก บริษัทต่างชาติจึงมักจะเข้าสู่ตลาดมาเลเซียผ่านทางหุ้นส่วน



ท้องถิ่น (ตัวแทนหรือผู้แทนจ าหน่าย)ท่ีมีความสามารถในการจัดจ าหน่ายและให้การสนันสนุนทางเทคนิค
ภายในประเทศได ้ทางเลือกอ่ืนๆ ในการเข้าสู่ตลาดรวมถึงการตั้งส านักงานตัวแทน ส านักงานสาขา บริษัทร่วมทุน 
หรือองค์กรที่ชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด นอกจากนี้ ทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นคือการอนุญาตให้
ใช้สิทธิ์ (Licensing) และแฟรนไชส์ 

สถานที่ตั้งทางธุรกิจ 

ศูนย์กลางธุรกิจในกัวลาลัมเปอร์ – กัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมาเลเซีย มี
ประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน (2008) กรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือ Klang Valley เป็นเมืองที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดใน
ประเทศและยังเป็นสถานที่ตั้งของรัฐสภาซึ่งเป็นที่พ านักอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดี นอกจากนี้ ตึก
แฝดที่สูงที่สุดในโลกPetronas Twin Towers ก็ตั้งอยู่ที่นี่ด้วย 
ปุตราจายา – ปุตราจายาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกัวลาลัมเปอร์ เป็นศูนย์กลางการปกครองของรัฐบาลกลาง ซึ่งถูกย้าย
มาจากกัวลาลัมเปอร์ในปี ค.ศ. 1999 เพ่ือลดปัญหาความแออัดและหนาแน่นของเมืองหลวง เมืองนี้ตั้งอยู่ใน 
Multimedia Super Corridor (MSC) และอยู่ติดกับเมืองไซเบอร์จายา 
Multimedia Super Corridor (MSC)– เป็นเขตที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาเพ่ือให้เป็นแนวหน้าในเรื่องข้อมูลและการ
เติบโตทางเทคโนโลยีของมาเลเซีย MSC คลอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 750 ตารางกิโลเมตร ซึ่งทอดยาวมาจาก 
Petronas Twin Towers ไปจนถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ MSC ให้สิทธิพิเศษในด้านลดหย่อนภาษี มีบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และยังอยู่ใกล้สนามบินอีกด้วย 
• รัฐบาลได้แต่งตั้ง Multimedia Development Corporation (MDeC) ขึ้นเพ่ือดูแลและควบคุมการพัฒนาของ 
MSC อิสกันดาร์ ยะโฮร์ – หรือรู้จักกันในนามของ Iskandar Development Region and South Jahor 
Economic Region เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่ 2,215 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่เป็น 2 เท่าครึ่งของสิงคโปร์ 
และ 48 เท่าของปุตราจายา มีบทบาทในการดึงดูดการลงทุนและธุรกิจเข้าสู่ภูมิภาค อิสกันดาร์ ยะโฮร์ คลอบคลุม 
ยะโฮร์บาห์รู ยะโฮร์บาห์รูแทงก้า กุไลจายา ปาเซอร์กูดัง และนุสาจายา 

การว่าจ้างงาน 

มาเลเซียมีแรงงานหนุ่มสาวที่มีระเบียบวินัยและมีการศึกษานอกจากนี้ ยังจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ อยู่เสมออีกด้วย 
 
การพัฒนาทักษะ 
รัฐบาลมาเลเซียมีมาตรการที่จะเพ่ิมจ านวนวิศวกร ช่างเทคนิค และบุคคลากรที่มีทักษะอ่ืนๆ ที่จบการศึกษาจาก
สถานศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ เพ่ือรองรับความต้องการด้านแรงงานที่มีทักษะสูงใน
ภาคการผลิต กองทุนเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development Fund: HRDF) ได้ถูก



ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1993 มีวัตถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนโดยตรงในการพัฒนาทักษะด้วย
ทุนสนับสนุนจากรัฐบาล 

การสื่อสาร 

ภาษาราชการคือภาษามาเลเซีย แต่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาส าคัญในการท าธุรกิจชนกลุ่มน้อยต่างๆ ใช้ภาษาท้องถิ่น
ที่แตกต่างกันออกไป แม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาหลักในการท าธุรกิจ แต่เจ้าบ้านมักจะพอใจมากกว่าหากมีการ
ใช้ภาษาของพวกเขา 
ในการประชุมธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะในพ้ืนที่นอกเหนือจากเมืองหลักๆ ของมาเลเซีย อาจจ าเป็นต้องใช้ล่ามในการ
แปลภาษา การเจรจาครั้งส าคัญต่างๆ ควรด าเนินการโดยมีล่ามอยู่ด้วย และควรแปลเอกสารส าคัญเป็นภาษา
มาเลเซียเพื่อความไม่ผิดพลาด 

กฏระเบียบด้านการลงทุน 

มาตรการต่างๆ ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษี 
ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping Duty) 
• พระราชบัญญัติว่าด้วยภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดได้มีผลบังคับใช้ปี ค.ศ. 1993 ภายใต้กฎหมายนี้ ภาษีตอบโต้อยู่ที่ 
0-99% ตามอนุสัญญาของ WTO 
 
E-Business 
• การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในมาเลเซียถือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาให้ประเทศเป็นผู้น าทางเทคโนโลยี
ชั้นสูงในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก รัฐบาลไดัมีการร่างกฎหมายต่างๆ ว่าด้วยการท าธุรกรรมทาง e-commerce และ
ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนเพ่ือขยายการใช้ e-commerce ส่งผลให้จ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
เพ่ิมข้ึน 20% ต่อปี และจ านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเป็นประมาณ 3 ล้านคน 
 
สิ่งแวดล้อม 
• รัฐบาลมาเลเซียได้ร่างกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ใน Environmental Quality Act (EQA)ปี ค.ศ. 
1974 กรมสิ่งแวดล้อมภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ
การด าเนินการและบังคับใช้ของ EQA 
 
กฎระเบียบสุขภาพ 
• ส านักควบคุมยาแห่งชาติ (National Pharmaceutical Control Bureau: NPCB) มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาต่างๆ ผ่านทางโครงการจดทะเบียนและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ การ
ตรวจสอบท าได้โดยการประเมินข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการทดลองผลิตภัณฑ์ในห้องทดลองก่อนการออกให้



จ าหน่าย ทั้งยังมีการติดตั้งระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในตลาดด้วย 
 
กฎระเบียบอาหาร โควต้า และใบอนุญาตน าเข้า 
• พระราชบัญญัติอาหารปี ค.ศ. 1983 และข้อบังคับควบคุมอาหารปี ค.ศ. 1985 ครอบคลุมการน าเข้าอาหารสู่
มาเลเซียทั้งหมด 
• การน าเข้าผลิตภัณฑ์นมทุกชนิดจะต้องมีใบอนุญาตน าเข้า ซึ่งออกโดยDepartment of Veterinary Services
ของมาเลเซีย 
การจัดส่งทั้งหมดน าเข้าพร้อมใบรับรองสุขภาพที่ลงนามโดยกรมปศุสัตว์ของรัฐบาลจากประเทศแหล่งที่มาและควร
ระบุว่าประเทศท่ีส่งสินค้ามานั้นปราศจากโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคระบาดร้ายแรงเป็นเวลา 12 เดือนก่อนและ
จนถึงการส่งออกสินค้าไปยังมาเลเซีย การส่งสินค้าน าเข้าท่ีเป็น soft cheese ทั้งหมดจะต้องน าเข้าพร้อมใบรับรอง
สุขอนามัยและใบรับรองการวิเคราะห์เชื้อลิสเตอร์เรีย โมโนไซโตจีเนส (Listeria Monocytogenes) ที่ออกโดย
องค์กรทีเ่ชื่อถือได้ของประเทศท่ีส่งออก 
• ประเทศมาเลเซียไม่มีการเก็บภาษีน าเข้าหรือภาษีค้าขายส าหรับการน าเข้าเนื้อสัตว์ แต่การน าเข้าเนื้อสัตว์ที่
รับประทานได้รวมทั้งเครื่องในจะต้องผ่านการควบคุมของรัฐบาลและมีใบอนุญาตน าเข้าออกโดยDepartment of 
Veterinary Servicesนอกเหนือจากใบรับรองสุขอนามัยแล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องในหรือเนื้อสัตว์ต่างๆ ที่มาจากวัว 
ควาย แกะ สัตว์ปีก และกวาง จะต้องได้รับการรับรองฮาลาลก่อน และมีใบรับรองอาหารฮาลาลที่ออกโดยองค์กร
อิสลามท่ีได้รับการยอมรับจากรัฐบาลมาเลเซีย 
• ในขณะนี้ มาเลเซียยังไม่มีมาตรการกักกันการน าเข้าผลไม้สดแต่ผลไม้น าเข้าจะต้องผ่านการตรวจสอบและเรียก
เก็บภาษีจากมูลค่า CIF (Cost Insurance Freight) ในขณะที่ภาษีการขายจะขึ้นอยู่กับมูลค่ารวม (CIF บวกภาษี
น าเข้า เป็นต้น) ศุลกากรของมาเลเซียจะคืนภาษีน าเข้า 10% ส าหรับผลไม้สดที่ส่งตรงจากประเทศต้นก าเนิดไปยัง
ท่าเรือ Kelang และปีนังโดยตรง ทั้งนี้เพ่ือลดจ านวนสินค้าน าเข้าที่ผ่านทางสิงคโปร์ มาเลเซียไม่มีการเก็บภาษี
น าเข้าส าหรับผักสด ยกเว้น กะหล่ าปลีเท่านั้น 
• ในการน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่รวมถึงสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์จะต้องน าเข้าพร้อมใบรับรองจากกรมปศุสัตว์และใบอนุญาต
น าเข้าจากอธิบด ีDepartment of Veterinary Services 
• ไม่มีข้อจ ากัดในการน าเข้าอาหารทะเล 
• ไม่มีโควต้าน าเข้าส าหรับไวน์และบรั่นดี 
 
บรรจุภัณฑ์และฉลาก 
มาเลเซียไม่มีกฎข้อบังคับว่าต้องใช้ภาษามาเลย์บนฉลากสินค้า อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเป้าหมายส่วนมากเป็นชาว
มาเลย์ ฉลากควรมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษามาเลย์ 



 
ภาษีศุลกากรและอากร 
ภาษีน าเข้าส่วนมากจะอยู่ระหว่าง 0-30% สินค้าฟุ่มเฟือย รถยนต์ ยาสูบ แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป มี
ภาษีน าเข้าสูง 

   ชนิดภาษี     อัตรา  

      ภาษีเงินได้นิติบุคคล       25% ( 2009 ) 

      ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา –ผู้ที่มีถิ่นฐานในประเทศ 
(resident) 

      แบบขั้นบันไดตั้งแต่ 1-
27% 

      ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 
(non-resident) 

      27% 

      ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 
(Real Property Gain Tax) 

      5% 

      ภาษีบริการ       5% 

      ภาษีการขาย       5-10% 

      ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
      Interest 15%, 
Royalties 10% 

 
 
มาตรการที่มิใช่ภาษีของมาเลเซียท่ีมีผลกระทบต่อสินค้าไทย 

   สินค้า (HS)     รายละเอียด  

      ข้าว (1006) 
      องค์การข้าวเปลือกและข้าวสารแห่งชาติ (BERNAS) เป็นผู้น าเข้า
เพียงผู้เดียว 

      ผักและผลไม้สด       SPS: ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช 

      ล าไย 
(0810900102) 

      SPS: ห้ามมีสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างที่เปลือกและเนื้อล าไย 
ควบคุมการน าเข้าโดยต้องขออนุญาตน าเข้า 

      ทุเรียน 
(0810900304) 

      SPS: ตรวจสอบสารพิษในทุเรียนที่น าเข้าจากไทย เพื่อป้องกันการ
ตกค้างของสารเคม ีควบคุมการน าเข้าโดยต้องขออนุญาตน าเข้า 



      หวัผักกาด 
      ต้องขอใบอนุญาตน าเข้าจาก Federal Agricultural Marketing 
Authority (FAMA) 

      ผลิตภัณฑ์แป้งข้าว 
เจ้า : Rice Flour 
(HS 1102.30)1 

      มาเลเซียก าหนดให้ผู้น าเข้าในประเทศต้องขอใบอนุญาต น าเข้า 
(Import Licensing) แต่ผู้ส่งออกของไทยได้รับการแจ้งว่า ผู้น าเข้าถูก
ปฏิเสธจากหน่วยงานที่สามารถออกใบอนุญาตได้คือ Ministry of 
International Trade and Industry (MITI) และ Department of 
Agricultural (DOA) ท าให้ผู้ส่งออกไทยไม่สามารถส่งอออกแป้งข้าวเจ้า
ไปยังมาเลเซียได้ 

      เส้นหมี่ : Rice 
Vermicelli (HS 
1902.190)1 

      เดิมไม่ต้องขออนุญาตน าเข้า แต่ปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
ได้รับแจ้งจากลูกค้าในมาเลเซียแล้วว่าการน าเข้าเส้นหมี่ในมาเลเซีย
จ าเป็นต้องขอใบอนุญาตน าเข้าจากทางการมาเลเซียก่อน 

      สินค้าเน่าเสียง่าย 
(Perishable 
goods) เช่น ผัก 
ผลไม ้เนื้อสัตว์แช่ 
เย็น แช่แข็ง1 

      การส่งออกผ่านแดนมาเลเซียโดยทางถนนไปยังสิงคโปร์ (ภายใต้ 
MOU) - ต้องบรรทุกโดยรถห้องเย็น (Refigerated Truck) ที่มีการ
ลงทะเบียนได้รับใบอนุญาต และสินค้าจะถูกเปิดตรวจที่ด่านแรกเมื่อเข้า
มาเลเซีย หลังจากเจ้าหน้าที่ปิด (Seal) ตู้คอนเทนเนอร์แล้วจึงจะเคลื่อน
ไปยังสิงคโปร์ได้ ในระหว่างทางรถยังต้องถูกตรวจที่ Police Point 
หลายแห่ง มีการก าหนดปริมาณสินค้าเน่าเสียง่ายไม่เกิน 30,000 
เมตริกตันต่อปี ตาม MOUตั้งแต่ปี 2522 ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการไทยเสีย
โอกาสทางการค้าในขณะที่การค้าขายสินค้าประเภทนี้ขยายตัวเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ บางครั้ง สินค้าก็ถูกเปิดและตรวจค้นนาน โดยอ้างว่า มีการ
ลักลอบอาวุธ ยาเสพติด ฯลฯ มากับการขนส่งสินค้า ยิ่งท าให้สินค้าเน่า
เสียง่ายมากขึ้น 

      น้ าตาล (1701) 
      ต้องมีใบอนุญาตน าเข้า Ministry of International & Industrial 
(MITI) 

      สัตว์ปีก       ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าจากกองสัตวแพทย์ 

      เนื้อสุกรแช่เย็นแช่แข็ง
1 

      มีการกีดกันท าให้ไม่สามารถส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็น แช่แข็ง ในรถ
ห้องเย็นผ่านมาเลเซียได้โดยสะดวก ท าให้ผู้ประกอบการต้องส่งไปทาง
เรือ (เข้าใจว่า มาเลเซียต้องการกีดกันไทยในตลาดสิงคโปร์) โดย
ประเด็นนี้มีการปฏิบัติมานานแล้ว และปัจจุบันก็ยังคงมีการปฏิบัติกัน
อยู่ 



      ปศุสัตว ์
      SPS: ประกาศห้ามน าเข้า (มีผลบังคับใช้ 6 มี.ค. 2545) เพ่ือ
ป้องกันโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย (สุกร) ทั้งนี้ ผู้น าเข้าต้องยื่น
รายงานและหลักฐานรับรองการปลอดโรค 

      สัตว์น้ า1 

      มีการขึ้นค่าธรรมเนียมส าหรับการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ าน าเข้า 
และสินค้าสัตว์น้ าที่ขนส่งผ่านแดนไปยังประเทศสิงค์โปร์ ถึง 5 เท่าจาก
อัตราเดิม ตังแต่ปี 2535 ซึ่งปัจจุบันยังคงเรียกเก็บในอัตรานี้อยู่ โดยมี
การเรียกเก็บเฉพาะประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์และอินโดนิเซียไม่โดน
เก็บค่าธรรมเนียมนี้ 

      สินค้าประมง (ปลา)1 

      ประเทศมาเลเซียได้ออกประกาศในปี 2531 ก าหนดให้บรรจุสินค้า
ประมง(ปลา) ในลังพลาสติกแบบที่ผลิตในประเทศมาเลเซียเท่านั้น ซึ่งมี
ขนาดเล็ก บรรจุปลาได้น้อย ซึ่งท าให้ไทยต้องเสียค่าเช่าลังพลาสติก
ดังกล่าวมากเกินความจ าเป็น 

      ซอสปรุงรส1 

      SPS: ก าหนดสาร 3-MCPD ในซอสปรุงรส มาเลเซียก าหนดไว้ไม่
เกิน 0.02 ppm ซึ่งเท่ากับ EU ส าหรับ USA CANADA และประเทศ
ไทยก าหนดที่ 1 ppm ในขณะที่ CODEX ยังไม่มีการก าหนดเป็น
มาตรฐานสากล อีกท้ังผลการวิจัยของ JECFA พบว่าสารดังกล่าวไม่ใช่
สารพิษอันตรายในรูปแบบของ Genotoxic Carcinogen จึงไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องก าหนดไว้ที่ Detection Limit และในขณะนี้ EU ก าลัง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเพื่อให้มีปริมาณสาร 3-MCPD อยู่
ในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้สูงขึ้น 

      electric wire, 
cable, bars and strip 

      ต้องมีใบอนุญาตน าเข้า Ministry of International & Industrial 
(MITI) 

      อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร 
ความถี่ต่ ากว่า 300 GHz 

      ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าจากกรมสื่อสาร 

      อุปกรณ์เชื่อมโยง 
ระบบสื่อสาร 

      ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าจากกรมต ารวจ 

      เยื่อกระดาษ       Anti Dumping Law 

      Parts of automatic 
cassette or 

      ต้องมีใบอนุญาตน าเข้า Ministry of International & Industrial 
(MITI) 



cartidge loader 

      ไฟฟ้าและ 
อิเล็กทรอนิกส์1 

      ในกระบวนการน าเข้าจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารเพ่ิมเติมรวม
ทั้งตัวสินค้านอกเหนือจากการตรวจสอบทั่วไปเสมอ นอกจากนี้ยังมี
เงื่อนไขเพ่ิมเติมส าหรับสินค้าน าเข้า กล่าวคือ ผู้น าเข้าจะต้องมี
ใบอนุญาตน าเข้าซ่ึงผ่านการรับรอง Safety Standard จาก SIRIM 
ก่อน การแก้ใขปัญหาของไทย - หน่วยงานราชการไทยควรต้องก าหนด
มาตรฐานสินค้าไทยที่ต้องบังคับใช้กับสินค้าน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย 
และต้องได้รับใบอนุญาตจากส านักงานมาตรฐานไทยก่อนการน าเข้า
เช่นกัน 

      Standed wire, 
cables, cordage, 
ropes, plaied 
band 

      ต้องมีใบอนุญาตน าเข้า Ministry of International & Industrial 
(MITI) 

      เหล็กแผ่นรีดร้อน       ต้องขออนุญาตน าเข้า 

      Billet of iron or 
steel เหล็กอัลลอย/ 
เหล็กคาร์บอนสูง 

      ต้องมีใบอนุญาตน าเข้า Ministry of International & Industrial 
(MITI) 

      เหล็กลวด       มาตรการจ ากัดการน าเข้า 

      เหล็กรีดร้อน 
ชนิดม้วน/แผ่น 

      มาตรการจ ากัดการน าเข้าโดยหน่วยงานรัฐขอความเห็นจากผู้ผลิต
ภายในประเทศก่อนที่จะอนุญาตน าเข้าได้ 

      ผลิตภัณฑ์เหล็ก1 

      ในกระบวนการน าเข้าต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เรียกว่า 
Approved Permit จากผู้ผลิตในประเทศทุกครั้งที่มีการน าเข้า ซึ่งต้อง
ใช้เวลาในการตรวจสอบนานเกินควรท าให้ผลิตภัณฑ์เหล็กจากไทยไม่
สามารถเข้าไปจ าหน่ายในมาเลเซียได้ ก าหนดระเบียบการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์เหล็กไว้ในกฎหมายให้ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กจะต้องได้รับ
อนุมัต ิImport License จากรัฐบาลโดยมีผู้ประกอบการของมาเลเซีย
ร่วมให้ความคิดเห็นในการพิจารณาอนุมัติด้วย ซึ่งท าให้มีข้ันตอนการขอ
อนุญาตนาน ไม่ทราบก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการได้รับอนุญาต 
ท าให้ปัจจุบันบริษัทในไทยส่งออกเหล็กไปมาเลเซียได้น้อยมาก 



      ผลิตภัณฑ์พลาสติก 
      มาตรฐานสินค้าโดยก าหนดมาตรฐานตามความสามารถของผู้ผลิต
ใน มาเลเซีย 

      เสื่อปูพ้ืน PVC       Anti Dumping Law 

      ยาและเคมีภัณฑ์ 

      ไม่รับขึ้นทะเบียนยาหลักที่นิยมใช้ทั่วไป เช่น Paracetamol และ 
Chlorampheniramine ถ้ามีทะเบียนยาตัวใดได้รับอนุญาตให้ผลิตใน
ประเทศ 5 ทะเบียนจะไม่รับขึ้นทะเบียน ยาน าเข้าการจัดซื้อยาจะ
พิจารณาซื้อยาของบริษัทในประเทศแม้ว่าจะมีราคาขายแพงกว่าราคา
น าเข้าถึง 20% 

      คาร์บอนแบล็ค1       Anti-Dumping Law 

      Acetic anhydride 
chloride 

      ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาตน าเข้าจากกระทรวง
สาธารณสุข 

      Acetyl bromide 
      ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าจะต้องได้รับใบอนุญาตน าเข้าจากกระทรวง
สาธารณสุข 

      กระจกใส 
(Clear float Glass: 
700529) 

      มาตรการควบคุมการน าเข้า 

      รถส่วนบุคคล 
และรถโดยสาร 

      ต้องมีใบอนุญาตน าเข้า Ministry of International & Industrial 
(MITI) 

      รถยนต์1 

      ก าหนดนโยบายรถยนต์แห่งชาติ (National Car) มีการให้สิทธิแก่
ผู้ประกอบการในประเทศมากกว่าผู้น าเข้า ทั้งในเรื่องของการน าเข้าและ
การประกอบในประเทศ ซึ่งสิทธิต่างๆ ได้แก่ 
- การบังคับใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ (Mandatory Items) ในปี 2544 
บังคับให้ Non National Car ใช้ Mandatory Items 30 รายการ แต่
ส าหรับ National Car ไม่ต้องใช้ Mandatory Items 
- การก าหนดภาษีน าเข้าไม่เท่ากันระหว่าง National Car และ Non 
National Car โดยภาษีน าเข้าของชิ้นส่วน CKD ของ National Cars 
อยู่ที่ 0-13% ขณะที ่Non National Car เป็น 42-80% 
- การก าหนดภาษีประเภท Excise Tax ให้ของ National Cars เสีย
เป็นครึ่งหนึ่งของ Non National Cars ซึ่งเสียที่ 25-65% ของราคาขาย 



- มีโควต้าน าเข้ารถยนต์ (CBU) จาก ASEAN เพียง 6% ของยอดตลาด
รวม 

      พลาสเตอร์บอร์ด 
(6809110008) 

      Anti Dumping Law 

      แผ่นกระดานยิปซั่ม       Anti Dumping Law 

ที่มา:คณะกรรมการร่วม WTO, 2001; ยกเว้น 1สภาอุตสาหกรรมฯ 

หมายเหตุ: AD - Anti-Dumping Duties หมายถึง ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด; CVD - Countervailing Duty 
หมายถึง ภาษีตอบโต้การอุดหนุน ซึ่งเรียกเก็บจากผู้น าเข้าสินค้าที่ได้รับการพิสูจน์ว่า รับการอุดหนุนจากรัฐบาล
ของประเทศผู้ผลิต; SPS - Sanitary and Phytosanitary Measures หมายถึง มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช; TBT - Technical Barriers to Trade หมายถึง อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าระหว่างประเทศ
โดยทั่วไป ได้แก ่การก าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับทางเทคนิค มาตรฐานและระบบใบรับรองส าหรับสินค้า
ส่งออกและน าเข้า ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศได้ 

วิธีการช าระเงิน 

• ราคาต่างๆ ควรแจ้งเป็นริงกิต (RM) 
• การช าระเงินโดยมากมักใช้แบบเอกสารสินเชื่อ (Letter of Credit) 

 
 
 

3. ประเทศฟิลิปปินส์ 
 

โอกาสทางการตลาด 

การส่งเสริมการลงทุน 

รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมี Foreign Investment Act 1991 เป็นกฎหมายหลัก มีการให้สิทธิ
พิเศษต่างๆ เพ่ือจูงใจนักลงทุนทั้งจากภายในและต่างประเทศ ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 มีการแก้ไขกฎหมายการลงทุน 
โดยผ่อนปรนเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ า เพ่ือชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ตาม Foreign Investment Act 
1991 นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการโดยไม่ต้องมีคนท้องถิ่นร่วมทุน ยกเว้นธุรกิจที่อยู่ในรายการ
ธุรกิจต้องห้าม (The Foreign Investment Negative List) ซึ่งแบ่งเป็น 2 รายการ สัดส่วนการถือหุ้นที่อนุญาตให้



คนต่างชาติถือครองแตกต่างกันตามประเภทของธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจจดทะเบียน และข้อก าหนดส าหรับนักลงทุนที่ต้องการจดทะเบียน เพ่ือด าเนินธุรกิจในฟิลิปปินส์ มี
ดังนี้ 
1 กิจการที่เป็นของคนคนเดียว ยื่นจดทะเบียนได้ที่ Department of Trade and Industry 
2 ห้างหุ้นส่วน (Partnerships) คือ กิจการที่มีการร่วมทุนอย่างต่ า 2 คน และต้องมีหุ้นส่วนที่ไม่จ ากัดความรับผิด 1 
คน ทุนจดทะเบียนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 3,000 เปโซ 
3 บริษัทจ ากัด (Corporations) จะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างต่ า 5-15 คน ทุนจดทะเบียนขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5,000 เปโซ 
(กรณีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต่ ากว่า 40% ถือว่าเป็นบริษัทฟิลิปปินส์ หากชาวต่างชาติถือหุ้นกว่า 40% ถือว่าเป็น
กิจการของชาวต่างชาติ) จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ก็ได้ 
4 ส านักงานสาขา (Branch Office) หมายถึง กิจการของชาวต่างชาติที่ด าเนินธุรกิจในฟิลิปปินส์ ทุนจดทะเบียน
ขั้นต่ า 200,000 เหรียญสหรัฐฯ กรณีท่ีต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากต่างประเทศมาประจ าที่ส านักงานสาขา 
กฎหมายก าหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ าก าหนดไว้ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ 
5 ส านักงานตัวแทน (Representative Office) หมายถึงบริษัทต่างชาติที่ไปเปิดส านักงานตัวแทนในฟิลิปปินส์ ท า
หน้าที่แทนบริษัทแม่ เช่น ส่งเสริมการขาย เป็นสื่อกลางในการติดต่อ การตรวจสอบคุณภาพสินค้า ฯลฯ ก าหนด
ทุนจดทะเบียนขั้นต่ าไว้ 30,000 เหรียญสหรัฐฯ (ธุรกิจที่ขอยื่นจดทะเบียนตามข้อ 2 – 5 ต้องจดทะเบียนที่ 
Securities and Exchange Commission: SEC) หน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลการส่งเสริมการลงทุนใน
ฟิลิปปินส์ คือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment) 

ความน่าลงทุนในฟิลิปปินส์ 

ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก โดยเฉพาะหลังจากท่ีจีนและเวียดนามประสบความส าเร็จอย่างสูงในการ
เข้าสู่ตลาดการค้าเสรี การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและหนทางหนึ่ง
คือ การขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศ ซึ่งฟิลิปปินส์อาจเป็นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนไทย เนื่องจากฟิลิปปินส์
มีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เรียนรู้ได้เร็ว และเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ 
จ านวนประชากรที่มีมากถึง 88 ล้านคนหมายถึงตลาดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ อีกท้ังยังมทีรัพยากรธรรมชาติ
ที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ อาทิ ทองค า ทองแดง โครเมียม นิกเกิล รวมถึงสัตว์น้ า และพืชผลการเกษตรต่างๆ 

ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับประเทศไทย 

ไทยและฟิลิปปินส์เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 
Nations: ASEAN) ความร่วมมือในการตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ท าให้
ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ข้อตกลงและความร่วมมือทางการค้า
ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ มีดังนี้ ระดับทวิภาคี 1. ภาครัฐบาล 1.1 คณะกรรมการความร่วมมือทวิภาคีไทย-



ฟิลิปปินส์ (Joint Commission for Bilateral Cooperation: JCBC) • มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding: MOU) เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์ เมื่อ
วันที่ 24 สิงหาคม 2535 • การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์ ครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่ 4 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 สาระส าคัญด้านการค้าและการลงทุนในการประชุมครั้งนี้ คือ - การส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนระหว่างกันโดยรักษาความมั่นคงด้านนโยบายการลงทุนและส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ
การลงทุนของนักธุรกิจทั้งสองฝ่าย - ความร่วมมือด้านภาษี - การส่งเสริมบทบาทของสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์และ
ฟิลิปปินส์-ไทย 1.2 คณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-ฟิลิปปินส์ (Joint Trade Committee: JTC) ได้มีการลง
นามความตกลงทางการค้าไทย-ฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542 แต่ยังไม่มีการประชุมร่วม ทั้งนี้ ในการ
ประชุม JCBC เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 เห็นชอบมีการประชุม JTC ในปี 2550 2. ภาคเอกชน มีการลงนาม
บันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-ฟิลิปปินส์และฟิลิปปินส์-ไทย เมื่อปี 2538 3. ระดับพหุภาคี ทั้งสอง
ประเทศเป็นสมาชิกก่อตั้งของ ASEAN ซึ่งได้พัฒนาเป็นเขตการค้าเสรีอาเซียน และอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

การเข้าสู่ตลาด 

บริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจมีช่องทางหลายวิธี เช่น ส านักงานผู้แทน การร่วมทุนกับบริษัท

ท้องถิ่น และบริษัทที่ต่างชาติเป็นเจ้าของ ซึ่งแต่ละวิธีการนั้นมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไป ดังนั้น คุณจึงต้อง

เลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดตามธุรกิจของคุณ ในการท าธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ โดยส่วนมากจ าเป็นต้องใช้

ตัวแทนท้องถิ่นในรูปแบบของตัวแทนหรือผู้แทนจ าหน่าย ตัวแทนเป็นตัวแทนโดยตรงของบริษัท และมีการจ่ายค่า

นายหน้า ในขณะที่ผู้จัดจ าหน่าย จ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าหลังจากท่ีซื้อจากผู้ผลิต การเข้าสู่ตลาดผ่านการท างาน

ร่วมกับตัวแทนหรือตัวแทนจ าหน่ายมีข้อดีหลายประการ เช่น สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกท้ังยังพัฒนาด้าน

ความรู้ภายในท้องถิ่นและเครือข่ายของตัวแทน อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีข้อบกพร่อง คือ การจ้างบุคคลที่สามเข้า

มาจะเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในสินค้าและอาจสูญเสียการควบคุมในส่วนของการขายและการตลาด อีกท้ังยังเพ่ิม

ความเสี่ยงของการละเมิดสิทธิทางปัญญาของสินค้าได้ 

ส านักงานผู้แทน: ส านักงานตัวแทนมักจะเป็นขั้นตอนแรกของบริษัทต่างชาติเมื่อต้องการเข้ามาท าตลาดในประเทศ

ฟิลิปปินส์ ซึ่งพวกเขาจะจัดหายานพาหนะให้ส าหรับนักลงทุนต่างชาติเพ่ือสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 



 การค้นหาแหล่งผลิตสินค้าส าหรับส านักงานใหญ่ 
 ตรวจตราและควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้าที่จัดซื้อโดยส านักงานใหญ่ 
 ให้ค าแนะน าด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ีขายโดยตรงโดยส านักงานใหญ่ไปยังผู้จัดจ าหน่าย

ท้องถิ่นหรือผู้บริโภค 
 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่และการบริการของส านักงานใหญ่ 
 รายงานไปยังส านักงานใหญ่ของตนในการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นและกิจกรรม 

 

การร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น: เป็นองค์กรที่เป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างหนึ่งหรือหลายคู่ค้าในประเทศ

ฟิลิปปินส์และคู่ค้าต่างชาติ ซึ่งรวมไปถึงหนี้สินและการกระจายผลก าไรโดยตกลงไว้ในสัญญาร่วมการร่วม

ทุนกับบริษัทท้องถิ่นมีข้อได้เปรียบหลายประการ คือ คู่ค้าท้องถิ่นจะมีความรู้ในด้านการตลาด ช่องทาง

การกระจายสินค้า ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในตลาดได้ ความท้าทายของการร่วมทุนกับ

บริษัทท้องถิ่นคือการหาคู่ค้าท่ีเหมาะสม ซึ่งคู่ค้าที่เหมาะสมนั้นต้องสามารถฝ่าฟันปัญหาต่างๆ เช่นความ

คาดหวังที่ไม่ตรงกันและความแตกต่างในวัฒนธรรมทางธุรกิจ รวมไปถึงความสามารถในการสื่อสารและ

การควบคุมสถานการณ์นั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ นักลงทุนควรมีวิธีการยกเลิกคู่ค้าเป็นแผน

ส ารองด้วยเพ่ือความสะดวกเมื่อเกิดปัญหา เสมือนกับการเซ็นสัญญาก่อนสมรสเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ 

เช่นสินสมรส 

บริษัทที่ต่างชาติเป็นเจ้าของ: เป็นบริษัททีด่ าเนินการในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งคนต่างชาติเป็นเจ้าของ

ทั้งหมด บริษัทรูปแบบนี้เป็นที่นิยมอย่างมากของนักลงทุนต่างชาติเนื่องจากสามารถควบคุมได้ทั้งหมด 

และไม่ต้องมีการกระจายก าไรด้วย โดยทั่วไปบริษัทที่ต่างชาติเป็นเจ้าของจะได้รับการคุ้มครองในเรื่อง

ทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าบริษัทที่มีการร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น  

สถานที่ตั้งทางธุรกิจ 

เมืองมะนิลา: เป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์และเป็นฐานหลักส าหรับการด าเนินธุรกิจ ภายในเขตเมือง 

บริเวณท่ีเป็นแหล่งท าธุรกิจได้แก่เมือง Mekati ย่านการเงินและธุรกิจอยู่ใน Ortigas Center ในเมืองPasig และ 

Fort Bonifacio ใน Taguig City อีกท้ังยังมีย่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) ประกอบด้วย

เมือง Subic และ Clark ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะมีอยู่ทั่วประเทศฟิลิปปินส์ จัดไว้เป็นเขตท่ีพัฒนาไปสู่เขต

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และศูนย์กลางการค้า สินค้าท่ีน าเข้ามาในพ้ืนที่เหล่านี้จะไม่ต้องเสียภาษีอากรในขณะที่



สินค้ายังอยู่ในพ้ืนที่นี้ แต่จะต้องมีการจ่ายภาษีอากรหากสินค้าถูกถอนออกมาเพ่ือบริโภคภายในประเทศ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ Subic และพ้ืนที่ Freeport เป็นช่องทางการค้าที่เหมาะกับทางเรือ มีท่าเรือระหว่างประเทศที่

สามารถรองรับเรือได้ถึง 600 ล า นอกจากนี้ยังมีท่าเรืออ่ืนๆ อีกหลายแห่งในประเทศฟิลิปปินส์รวมทั้งในกรุง

มะนิลา กรุง Batangas (ภาคใต้ของเกาะลูซอน) เซบู (ฟิลิปปินส์ตอนกลาง) และใน Cagayande Oro (ฟิลิปปินส์

ตอนใต้) 

การว่าจ้างงาน 

ช่องทางการว่าจ้างงานบุคลากรในประเทศฟิลิปปินส์มีมากมาย เช่น การสืบค้นจากคลังข้อมูล เทศกาลการหางาน 
และการโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ ขั้นตอนในการจัดหาบุคลากรนั้นคล้ายกับในประเทศไทยแต่มีข้อพิจารณา
บางอย่างที่ต้องค านึงถึง เช่น ความสามารถในการสื่อสารได้สองภาษา ความสามารถทางเทคนิค และจ าเป็นต้องมี
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนรับเข้าท างาน ในเรื่องของเงินเดือนนั้นมีความหลากหลายมากท่ัว
ประเทศ โดยทั่วไปมีการขึ้นเงินเดือนอยู่เสมอโดยเฉพาะในด้าน IT และด้านศูนย์การบริการ แต่ก็ยังถือว่าต่ ากว่า
ประเทศในแถบยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับงานนอกภาคเกษตรในกรุงมะนิลา
ตอนกลางอยู่ที่ 382 เปโซต่อวัน การเสนอการฝึกอบรมให้แก่พนักงานจะสร้างแรงดึงดูดให้พนักงานอยากท างานกับ
บริษัทมากข้ึน สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องการจ้างงานได้ท่ี Department of Labor & Employment 

การสื่อสาร 

การสื่อสารเป็นกุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จของทุกบริษัท เมื่อท างานในโซนเวลาที่ต่างกัน วัฒนธรรมและภาษาที่

ต่างกัน โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดสามารถเพ่ิมขึ้นอย่างทวีคูณ ดังนั้น นักธุรกิจจึงจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการ

สื่อสารที่เหมาะสม 

ในประเทศฟิลิปปินส์มีภาษามากถึง 120-175 ภาษา ขึ้นอยู่กับวิธีการในการจ าแนก ซึ่งมีเพียงสองภาษาเท่านั้นที่
เป็นภาษาทางการ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอังกฤษใช้พูดกันอย่างกว้างขวางและเป็นภาษาท่ี
โดดเด่นในภาคธุรกิจ รัฐบาล ระบบกฎหมาย ยา วิทยาศาสตร์และการศึกษา ภาษาฟิลิปปินส์เป็นภาษาท่ีส าคัญ
ส าหรับสื่อภาพยนตร์ โทรทัศน์ แต่ส าคัญน้อยกว่าภาษาอังกฤษ ภาษาฟิลิปปินส์ที่ส าคัญมี 8 ภาษา คือ ตากาล็อก 
ซีบัวโน Ilocano Hiligaynon หรือ Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango และ Pangasinan แม้ว่าผู้เข้ามาท า
ธุรกิจที่ประเทศฟิลิปปินส์จะไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาฟิลิปปินส์ แต่การรู้วิธีการพูดเพียงไม่ก่ีประโยคจะท าให้ได้รับ



การชื่นชมอย่างมาก เพราะแสดงถึงความพยายามที่จะเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศและประชาชน นอกจากนี้ ยัง
สามารถใช้ในการต่อรองราคาสินค้าได้อีกด้วย 

  

การค้าขายกับรัฐบาล 

ประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีหน่วยงานเฉพาะด้านการซื้อขายของรัฐบาล แตล่ะหน่วยงานภาครัฐมีฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของ
ตนเอง Philippine Government Electronic Procurement System (PhilGEPS) มีหน้าที่จัดหาข้อมูลหลัก
เกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้า บริการสนับสนุนทั่วไป งานวิศวกรรมโยธาหรือโครงการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
บริการให้ค าปรึกษา บริษัทที่สนใจในการจ าหน่ายสินค้าให้รัฐบาลฟิลิปปินส์สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 
www.philgeps.net 

กฏระเบียบด้านการลงทุน 

นโยบายของรัฐบาลให้การสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศในเกือบทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์และให้
สิทธิพิเศษเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการลงทุนในการพัฒนาประเทศ สิทธิพิเศษเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจประกอบไปด้วย ภาษี
เงินได้นิติบุคคลที่ลดลงเหลือ 32% และการคิดอัตราภาษีเพียง 5% ส าหรับบริษัทที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
บริษัทข้ามชาติที่ก าลังมองหาส านักงานใหญ่ระดับภูมิภาคมีสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นภาษีและน าเข้าสินค้าปลอด
อากรของอุปกรณ์บางชนิด ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีสิทธิ์ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ในช่วงเวลาประมาณ 3-6 ปี แรงจูงใจทางการเงินอ่ืนๆ ประกอบไปด้วย 

 เครดิตภาษีส าหรับภาษีอากรของวัตถุดิบ 
 การหักหักค่าใช้จ่ายแรงงานจากรายได้ที่ต้องเสียภาษี 
 ได้รับการยกเว้นภาษีอากรเก่ียวกับวัสดุที่น าเข้าและชิ้นส่วนอะไหล่ส าหรับอุปกรณ์ 

สินค้าท่ีมีการน าเข้ามีภาษีศุลกากรที่ โดยอัตราภาษีน าเข้าและรหัสศุลกากรมีการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปิดเสรีและผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก(WTO) ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าน าเข้า อีกท้ังยังมีค่าด าเนินการ
น าเข้าคงที่เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการน าเข้าสินค้าอีกด้วย ปกติจะต้องมีเอกสารในการด าเนินงานดังนี้ 

 หนังสือรับรองแหลก าเนิด 
 ใบแจ้งหนี้การค้า 

http://www.philgeps.net/


 ใบเบิก 
 บัญชีสินค้าขาเข้า 
 การจัดส่งใบอนุญาติตามที่ก าหนดโดยกรมการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์ 

การน าเข้าสินค้าโภคภัณฑ์มีการก าหนดโดย Philippine Standard Commodity Classification Manual 
(PSCM) ซึ่งกล่าวถึงสินค้าที่น าเข้าได้โดยอิสระไม่จ าเป็นต้องมีการขออนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐ และสินค้าโภค
ภัณฑ์ที่มีการควบคุมจ าเป็นต้องขออนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่ควบคุมดูแล รวมทั้งหน่วยงานด้านการคลัง 
(Bangko Sentral ng Pilipinas – BSP) สินค้าต้องห้ามเป็นสินค้าที่ถูกระงับการน าเข้าภายใต้กฏหมายเดิม ซึ่งจะ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน Section 101 ในส่วนของภาษีอากรของฟิลิปปินส์และรหัสศุลกากร 

มาตรการกีดกันทางการค้าท้ังภาษีและมิใช่ภาษี  

ปัจจุบันมาตรการกีดกันทางด้านภาษีของฟิลิปปินส์มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากฟิลิปปินส์ได้พยายามด าเนินนโยบาย
การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ ASEAN และ WTO ซึ่งเน้นการลดบทบาทมาตรการทางด้านภาษีลง ในขณะเดียวกัน
มาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี (Non-tariff barriers) กลับเข้ามามีบทบาทแทนที่มากข้ึน ดังนั้น มาตรการ
น าเข้าที่ส าคัญของฟิลิปปินส์ซึ่งมีผลต่อประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งประเทศไทยจะเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่
มิใช่ภาษีเป็นหลัก 

มาตรการทางภาษี  

จากข้อมูลของ WTO พบว่า ในปี 2006 ค่าเฉลี่ยของอัตราภาษีท่ัวไปเฉลี่ย (Applied MFN Tariffs) อยู่ที่ 6.3% 
โดยอัตราภาษีของสินค้าที่อยู่ในภาคเกษตรมีค่าเฉลี่ยของ Applied MFN Tariffs อยู่ที่ 9.6% ขณะที่อัตราภาษีของ
สินค้าท่ีอยู่นอกภาคเกษตรมีค่าเฉลี่ยของ Applied MFN Tariffs ที ่5.8% 

มาตรการที่มิใช่ภาษ ีประเทศฟิลิปปินส์มีการใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีหลายประการ 1.มาตรการตอบโต้

การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) 

2.มาตรการปกป้องการน าเข้าสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน (Safeguard Measures) 

3.มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและสัตว์ (Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) 

4.มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barrier to Trade) 

มาตรการที่มิใช่ภาษีของฟิลิปปินส์ที่มีผลกระทบต่อสินค้าไทย  

  



   สินค้า (HS)     รายละเอียด  

      ข้าว (1006) 

      National Food Authority (NFA) เป็นผู้มีอ านาจในการน าเข้าแต่

เพียงผู้เดีย(BERNAS) 

เป็นผู้น าเข้าเพียงผู้เดียว 

      ผักและผลไม้สด 

      SPS: ห้ามน าเข้าผลไม้สด เพ่ือควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาด

โรคแมลงและโรคพืชที่ติดมากับผลไม้ 

      ไก่แช่เย็นแช่แข็ง 

(0207) 

(0810900102) 

      ยังไม่มีการน าเข้าจากไทย เนื่องจากฟิลิปปินส์ยังไม่ได้แจ้งผลการ

ตรวจสอบรับรองโรงงาน 

      อิเล็กทรอนิกส์และ

ส่วนประกอบ 

(0810900304) 

      ต้องขออนุญาตการน าเข้าโดยได้รับการอนุญาตจาก Philippine 

National Product Standards 

      เสื่อน้ ามัน

(3920420102) 
      Anti Dumping Law 

      ยาและเคมีภัณฑ์ 

      มาตรการควบคุมการน าเข้าโดยจะต้องได้รับการตรวจสอบเพ่ือขอ 

Certification of Product Registrationจาก Bureau of Food and 

Drug ก่อนจึงจะจ าหน่ายได้ 

      กระจกใส (Clear 

float Glass :700529) 
      Anti Dumping Law 

      Motor 

Vehicle,Parts and 

Components 

      ต้องขออนุญาตการน าเข้าโดยต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เช่น The Department of Trade and Industry,Broad of 

Investment และ The Bureau of ImportService 



  

กฏหมายและระเบียบท้องถิ่น  

โดยปกติแล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนหรือเข้าไปถือหุ้นได้อย่างเสรีในธุรกิจทุก
ประเภทเว้นแต่ธุรกิจบางประเภทในหมวดกิจการที่ห้ามชาวต่างชาติลงทุน (Foreign Investments Negative 
Lists: FINL) ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ 
ประเภทที่ 1 ประกอบด้วยธุรกิจที่จ ากัดไว้เพ่ือชาวฟิลิปปินส์ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 
40% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนธุรกิจที่เก่ียวกับการเป็นผู้ฝึกสอนวิชาแขนง
ต่างๆ หรือธุรกิจเก่ียวกับการท าเหมืองขนาดเล็ก เป็นต้น 
ประเภทที่ 2 ประกอบด้วยธุรกิจที่จ ากัดความเป็นเจ้าของของนักลงทุนต่างประเทศเพราะธุรกิจดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อสาธารณะชนในด้านสุขภาพหรือด้านศีลธรรม หรืออาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทขนาดเล็กและขนาด
กลาง ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ซ่อมแซม เก็บรักษา รวมทั้งแจกจ่ายสินค้าหรือส่วนประกอบซึ่งได้รับ
การดูแลจากส านักงานต ารวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Philippine National Police: PNP, 
http://www.pnp.gov.ph/) ตัวอย่างของสินค้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปืน ดินปืน และระเบิด เป็นต้น 
ส าหรับรายละเอียดทั้งหมดของประเภทธุรกิจที่อยู่ใน FINL ทั้ง 2 ประเภทนั้น สามารถดูได้ที่ Philippines Board 
of Investment (http://www.boi.gov.ph/) 

โควต้าและใบอนุญาติในการน าเข้า  

โดยส่วนมาก การน าเข้าสินค้าไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาติ แต่ต้องมีใบรับรองการปล่อยของ หรือใบแสดงการส่งออก
ที่มีการเซ็นยินยอมจากธนาคาร ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นก่อนสินค้าจะผ่านด่านศุลกากร สินค้าบางประเภทอาจต้องมีการ
ผ่านด่านศุลกากรโดยมีภาครัฐเข้ามาควบคุมดูแล โดยมีส านักอาหารและยา (The Bureau of Food and Drugs 
(BFAD, www.bfad.gov.ph) เข้ามาควบคุมดูแลขั้นตอนการจดทะเบียนยา อาหารแปรรูป เครื่องส าอาง และ
สารเคมีภายในครัวเรือนที่มีสารอันตรายปะปน 

บรรจุภัณฑ์และฉลาก  

สินค้าน าเข้าต้องมีการแสดงข้อมูลถึงแหล่งที่มาในภาษาอังกฤษและฟิลิปปินส์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
ของฟิลิปปินส์ สินค้าอุปโภคบริโภคท้ังหมดที่จ าหน่ายในประเทศควรจะมีข้อมูลต่อไปนี้ 

 ชื่อยี่ห้อสินค้า 

http://www.pnp.gov.ph/
http://www.boi.gov.ph/
http://www.bfad.gov.ph/


 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน 
 ชื่อบริษัท 
 ที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้น าเข้าในประเทศฟิลิปปินส์ 
 ส่วนผสม 
 ปริมาณสุทธิ 
 ประเทศที่ท าการผลิต 

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์  

มาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคในประเทศฟิลิปปินส์เป็นความรับผิดชอบของส านักมาตรฐานสินค้าซึ่ง
สามารถติดต่อได้ที่ 

1. Bureau of Product Standards 
2. Department of Trade and Industry 
3. 3/F Trade and Industry Building 
4. 361 Sen Gil Puyat AvenueMakati City 
5. Tel: +632 751 4700 
6. Fax: +632 751 4735 
7. Website: www.dti.gov.ph 

 
 

4. ประเทศอินโดนีเซีย 

ความน่าลงทุน 

การส่งเสริมการลงทุน  

นโยบายการค้าของอินโดนีเซียปัจจุบันมีความเป็นเสรีมากข้ึนซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงการค้าเสรีของประชาคม
อาเซียนในปี ค.ศ. 2002 และข้อตกลงต่อๆ มา ประเทศคู่ค้าหลักๆ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์และเกาหลีใต้ 
นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นตลาดการค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศอีกด้วย สินค้าส่งออกส าคัญคือ
น้ ามัน ก๊าซ แร่ธาตุต่างๆ น้ ามันปาล์มดิบ เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาง อินโดนีเซียได้ร่างกฎหมายการลงทุน

http://www.dti.gov.ph/


ใหม่ที่เพ่ิมความโปร่งใสและปกป้องนักลงทุนมากขึ้นเพ่ือส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct 
Investment หรือ FDI) ในช่วงปี ค.ศ. 2001-2006 อัตราการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI rate) นั้นเพิ่มข้ึนอย่าง
มาก แต่ต่อมาลดลงตามวิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลก นอกจากนี้ ระบบการท างานที่ล่าช้า หลายขั้นตอนของทาง
ราชการยังส่งผลให้อัตราการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศชะลอตัวลง รายงานประจ าปี ค.ศ. 2011 
ของธนาคารโลกจัดอันดับให้อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีง่ายต่อการท าธุรกิจเป็นอันดับ 121 จาก 183 ประเทศ การ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยังสร้างโอกาสใน
การจ้างงานใหม่ๆ อีกด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุนด้วยการให้ความส าคัญ
กับการปราบปรามการทุจริต การเคารพกฎเกณฑ์ และการปฏิรูประบบตุลาการและภาษีอากร 

ความน่าลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย  

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมาก คือประมาณ 245 ล้านคน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด
ในอาเซียน (ประมาณ 550 ล้านคน) จึงถือเป็นตลาดที่ใหญ่ในภูมิภาคนี้ กลุ่มคนผู้มีฐานะคิดเป็นประมาณ 10% 
ของประชากรทั้งหมดและมีก าลังซื้อสูง อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะแร่ธาตุและ
น้ ามัน มีแรงงานจ านวนมากและค่าแรงถูก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถือเป็นโอกาสและข้อได้เปรียบที่นักลงทุนไทยจะได้ใน
การเข้ามาท าการค้าและลงทุนท าธุรกิจกับประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะสินค้าอาหารไทยถือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียด้วย 

ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับประเทศไทย 

ไทยและอินโดนีเซียได้มีการเจรจาจัดท าความตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย (Trade Agreement 
between The Kingdom of Thailand and The Republic of Indonesia) ซึ่งความตกลงดังกล่าวได้ผ่านการ
เห็นชอบและลงนามเป็นที่เรียบร้อยไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยความตกลงฯ นี้รวมไปถึง การจัดตั้ง
คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย – อินโดนีเซียการด าเนินการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางการค้าและเศรษฐกิจและการอ านวยความสะดวกทางการค้าเพ่ือขยายและพัฒนาการค้าระหว่างสอง
ประเทศ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไทยและอินโดนีเซีย ตามหลักเกณฑ์ของความตกลงว่าด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของความตกลงรอบอุรุกวัย เป็นต้น อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงฯ ได้ที่กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ 

ลู่ทางการลงทุน 

บริษัทต่างชาติควรปรึกษากับคณะกรรมการประสานงานการลงทุนแห่งประเทศ (National Investment 
Coordinating Board: BKPM) ซึ่งให้ความช่วยเหลือทางด้านกฏหมายการลงทุน และยังมีหน้าที่ประเมินค าร้องขอ



ต่างๆ ส าหรับนักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ การอนุมัติการลงทุนในขั้นแรกนั้นจะได้รับการอนุมัติ
เป็นช่วงเวลาประมาณ 3 ปี ข้อเสนอในการลงทุนขั้นแรกนั้นต้องได้รับการอนุมัติโดย BKPM โดยทั่วไปแล้วทุกภาค
ธุรกิจสามารถลงทุนท าธุรกิจได้ ยกเว้นในบางกรณีท่ีมีข้อห้าม ทางรัฐบาลอินโดนีเซียเป็นฝ่ายจัดท ารายชื่อภาค
ธุรกิจที่สามารท าการลงทุนได้ และไม่สามารถท าการลงทุนได้ 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง  

1. อินโดนีเซียเป็นตลาดใหญ่ มีจ านวนประชากรประมาณ 245 ล้านคน คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของ
ประชากรทั้งหมดใน ASEAN 

2. ประชากรที่มีฐานะดี แม้จะมีไม่เกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด แต่มีก าลังซื้อสูงมากและนิยมสินค้าที่
มีคุณภาพ 

3. เป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ เช่น น้ ามัน ถ่านหิน แร่ธาตุ และป่าไม้ เป็นต้น 
4. มีแรงงานจ านวนมาก และค่าแรงถูก 

จุดอ่อน  

1. ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
2. กฎหมายและกฎระเบียบบางอย่าง ไม่มีความชัดเจนและโปร่งใส 
3. ระบบราชการที่มีกระบวนการมาก ซับซ้อนและยุ่งยาก 
4. ยังมีปัญหาเรื่องการทุจริตในระบบราชการ 

โอกาส  

1. ปริมาณความต้องการสินค้าและบริการสูง เนื่องจากมีจ านวนประชากรมาก สินค้าท่ีผลิตได้ในประเทศบาง
ประเภทไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 

2. อยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศ 
3. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างชัดเจน 

อุปสรรค  

1. 1. มีการก าหนดมาตรการทางการค้าในลักษณะที่เป็นการกีดกันทางการค้า เช่น มาตรการห้ามน าเข้า 
ใบอนุญาตน าเข้า มาตรการด้านสุขอนามัย เป็นต้น 



2. 2. ตลาดอินโดนีเซียมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม และ
อินเดีย เป็นต้น 

แนวโน้มของสินค้าที่อยู่ในความสนใจของตลาดอินโดนีเซีย 

เมื่อพิจารณาจากมูลค่าและแนวโน้มการส่งออกแล้วสินค้าไทยที่จัดว่ามีศักยภาพในตลาดอินโดนีเซีย ได้แก่ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง พลาสติก อาหารและสินค้าเกษตร วัสดุ
ก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องส าอาง ส่วนในด้านการค้าบริการที่ถือว่ามีลู่ทางและไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ การท่องเที่ยว และบริการด้านการแพทย์/โรงพยาบาล เป็นต้น 

วิจัยตลาด 

ข้อมูลสถิติการส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศอินโดนีเซียแบ่งตามกลุ่มของสินค้า  

สินค้าเกษตรกรรม 

   ชื่อสินค้า    มูลค่า(ล้านบาท) 

      ข้าว       8,550.1 

      ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง       2239.6 

      ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง       1052.3 

      ผักสดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง       538.9 

      ข้าวโพด       361.7 

      ยางพารา       284.4 

      ถั่วเขียวผวิมัน       112.2 

      ปลาแห้ง       100.3 

      ใบยาสูบ       82.8 

      เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้ในการเพาะปลูก       62.5 

      รวม 10 รายการ        13,384.80 

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยกระทรวงพาณิชย์ 

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 



   ชื่อสินค้า    มูลค่า(ล้านบาท) 

      น้ าตาลทราย        14,005.9 

      ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่นๆ        417.4 

      อาหารสัตว์เลี้ยง        203.1 

      เครื่องดื่ม        154.8 

      ผลไม้กระป๋องและแปรรูป        88.1 

      ไขมันและน้ ามันจากพืชและสัตว์        81.8 

      นมและผลิตภัณฑ์นม        60.0 

      สิ่งปรุงรสอาหาร        58.5 

      ผักกระป๋องและแปรรูป        24.8 

      อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป        11.7 

      รวม 10 รายการ         15,106.1 

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยกระทรวงพาณิชย์  

สินค้าอุตสาหกรรม 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

       รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ        31,106.00 

       เม็ดพลาสติก        12,781.80 

       เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล        10,293.70 

       เคมีภัณฑ์        9,289.00 

       เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ        6,498.70 

       เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์        5,306.50 

       เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ        3,688.80 

       รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ        3,197.10 

       เครื่องส าอางสบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว        3,194.10 

       ผลิตภัณฑ์พลาสติก        2,959.60 

       รวม 10 รายการ        88,315.30 



ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยกระทรวงพาณิชย์  

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

       น้ ามันส าเร็จรูป        526.8 

       แร่ยิบซัม        367.2 

       สังกะสี        126.8 

       เฟลค์สปาร ์        37.6 

       แบไรท ์        3.9 

       น้ ามันดิบ        N/A 

       รวม 6 รายการ        1,062.3 

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยกระทรวงพาณิชย์ 

การเข้าสู่ตลาด 

การจัดตั้งธุรกิจในอินโดนีเซียต้องผ่านระบบราชการเป็นจ านวนมากซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก ดังนั้นผู้ประกอบการ

ไทยจึงควรติดต่อตัวแทนจ าหน่ายเพ่ือเดินเรื่องต่างๆ ให้หรืออาจจัดตั้งส านักงานตัวแทน ซึ่งส านักงานตัวแทนนี้มิใช่

เพ่ือการท าก าไรแต่เพ่ือเป็นการส่งเสริมการขาย การวิจัยตลาด รวมไปถึงให้ความร่วมมือกับตัวแทนท้องถิ่นและผู้

จัดจ าหน่าย 

บริษัทต่างชาติโดยมากจะแต่งตั้งตัวแทน/ผู้แทนจ าหน่ายที่อาจจะเป็นบุคคลหรือบริษัทเพ่ือจ าหน่ายและท า

การตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของตนในอินโดนีเซีย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรใช้เวลาในการปรึกษาคนท้องถิ่นและ

ประเมินผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนก่อนจะตัดสินใจ และต้องระมัดระวังตัวแทนที่อาจจะให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์

เดียวกัน ในส่วนของการผลิตนั้นโดยมากจะผ่านทางบริษัทย่อยในอินโดนีเซียหรือทางสัญญากับบริษัทภายนอกท่ี

คนในประเทศเป็นเจ้าของ ทางเลือกอ่ืนๆที่สามารถท าได้มีดังนี้:  

 ส านักงานผู้แทน 
บริษัทต่างชาติสามารถเปิดส านักงานผู้แทนได้ซึ่งผู้แทนเป็นได้ทั้งชาวต่างชาติหรือคนท้องถิ่น ส านักงาน



ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการท าก าไรทางธุรกิจใดๆ แต่สามารถด าเนินการส่งเสริมการขาย วิจัย
ตลาดและประสานงานกับตัวแทนท้องถิ่นและผู้แทนจ าหน่ายได้ 

 ตัวแทนหรือผู้แทนจ าหน่าย 
บริษัทต่างชาติที่ต้องการขายสินค้าให้กับอินโดนีเซียส่วนมากจะแต่งตั้งตัวแทนหรือผู้แทนจ าหน่ายหนึ่งคน
หรือมากกว่านั้น 

 บริษัทร่วมทุน 
Penanaman Model Asing (PMA) เป็นนิติบุคคลจ าเป็นภายใต้กฎหมายการลงทุนของอินโดนีเซีย
ส าหรับผู้ลงทุนชาวต่างชาติ ในรูปแบบของบริษัทจ ากัดท่ีมีผู้ร่วมทุนเป็นผู้ถือหุ้น PMA สามารถจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เป็นมหาชนหรือเอกชนได้ 
บริษัทต่างชาติที่ต้องการน าสินค้าเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย รวมทั้ง PMA จะต้องท าตามข้อจ ากัดในการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ ส่วนบริษัทภายในประเทศสามารถน าเข้าได้ต่อเมื่อมีใบอนุญาตน าเข้าเท่านั้น บริษัทต่างชาติที่มี
ถิ่นฐานอยู่นอกอินโดนีเซียและท าการส่งออกไปยังอินโดนีเซียควรต้องสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทน าเข้า
และบริษัทจัดจ าหน่ายในอินโดนีเซีย หรือสามารถจัดตั้งส านักงานผู้แทนเพ่ือท าการวิจัยตลาดและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ 

ข้อจ ากัดในการน าเข้ามีสองระดับ คือ  

 สินค้าท่ีจ ากัดไว้ส าหรับหน่วยงานราชการ อาทิ น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น 
 สินค้าท่ีจ ากัดไว้ส าหรับหน่วยงานเดียวที่รัฐบาลให้การอนุมัติ 

การจ าแนกประเภทสินค้าน าเข้าภายใต้ข้อจ ากัดนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นระยะๆ ผู้ประสงค์ท่ีจะน าเข้าสินค้า
ควรปรึกษาหน่วยงานพัฒนาการส่งออกแห่งชาติ (NAFED) เพ่ือทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
อินโดนีเซียท าการค้ากับประเทศต่างๆ ผ่านท่าเรือที่ส าคัญ 5 ท่า คือ บาตัม เมดาน สุราบายา จาการ์ตา และมา
คาสซ่าร์ เขตอุตสหากรรมเฉพาะที่ (Bonded Zone) หลักๆ คือ บาดัม บินตัน และเกาะกาลิมัน บริษัททั้งหมดที่
ท ากิจการอยู่ในเขตพ้ืนที่นี้จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสิ่งจูงใจต่างๆ เช่น การตรวจสอบการขนส่งสินค้ามีความ
เข้มงวดน้อยลงมีจุดน าเข้าของสินค้าเพิ่มมากขึ้น บริษัทไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิมภาษีน าเข้าและภาษีสิ่งฟุ่มเฟือย 

  

สถานที่ตั้งทางธุรกิจ 



 จาการ์ตาเป็นเมืองหลวงของอินโดนีเซีย มีประชากร 9,000,000 คน ในจ านวนนี้ 2,000,000 คนมีฐานะดี 
มีความทะเยอทะยานและมีรายได้หลังหักภาษีสูง เศรษฐกิจของจาการ์ตาข้ึนอยู่กับอุตสาหกรรมการค้า 
(อาหารและเครื่องดื่ม บุหรี่ สิ่งทอ สารเคมีและงานฝีมือ) และบริการ (อสังหาริมทรัพย์ การธนาคาร 
ประกันภัยและโทรคมนาคม) นอกจากนี้ จาการ์ตายังมีภาคเกษตรกรรมที่แข็งแกร่งอีกด้วย 

 ด้วยประชากรเกือบ 3,000,000 คน ท าให้เศรษฐกิจของสุราบายาเกี่ยวเนื่องกับการบริการและ
อุตสาหกรรมการค้า ทั้งยังเป็นที่ตั้งส านักใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่มากมาย อาทิ PT Unilever 
Indonesia Tbk และ PT SampoernaTbk 

 บันดุงมีประชากร 250,000 คน เป็นที่รู้จักดีในการเป็นศูนย์กลางการผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้า 
 น้ ามันและก๊าซ ก๊าซธรรมชาติและอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีศูนย์กลางอยู่ที่กาลิมันตัน บาลิกปาปัน ซามาริน

ดาและบอนตัง ส่วนปาปัวนั้นท าการส ารองน้ ามัน ก๊าซและทรัพยากรเหมืองแร่อื่นๆ 

การว่าจ้างงาน 

แรงงานต่างชาติจะสามารถเข้ามาท างานได้ก็ต่อเมื่อต าแหน่งงานนั้นๆ ขาดแรงงานชาวอินโดนีเซียที่สามารถท าได้ 

และต้องมีการฝึกอบรมชาวอินโดนีเซียเพื่อที่จะสามารถเข้ามาแทนที่ในต าแหน่งนั้นได้  

ทางบริษัทต้องส่งเอกสารแจกแจงการท างานให้ The Investment Co-ordinating Board (BKPM) และ 
Ministry of Manpower and Transmigration เพ่ือขอรับการอนุมัติ โดยในรายงานจะต้องมีข้อมูลต าแหน่งงาน
ต่างๆ ส าหรับชาวต่างชาติในระยะเวลา 1 ปี คุณสมบัติของแต่ละต าแหน่งรวมไปถึงการวางแผนการจัดอบรม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ชาวอินโดนีเซีย การอนุมัติใช้เวลาประมาณ 3 เดือน 

อินโดนีเซียมีแรงงานที่ไม่มีฝีมือและกึ่งมีฝีมือมากมาย ส่วนแรงงานที่มีฝีมือนั้นค่อนข้างจะหายาก อินโดนีเซียเป็น

ประเทศที่มีอัตราเฉลี่ยค่าจ้างต่ าที่สุดในเอเซีย บริษัทรับจัดหางานในจาการ์ตามีดังนี้  

 JAC Recruitment Indonesia 
MenaraCakrawala (Skyline Building) 19th Floor 
Jl. M.H.Thamrin No.9 
Jakarta 10340 
T: +62 21 315 9504 
F: +62 21 315 9520 
www.jac-recruitment.co.id 

http://www.jac-recruitment.co.id/


 BoLe Associates 
GrahaPratama 18th Floor 
Jl. M.T. Haryono Kav.15 
Jakarta 12810 
T: +62 21 837 90615 
F: +62 21 837 90614 
www.bo-le.com 

 PT Monroe Consulting Group 
WismaKemang 2nd Floor 
Jl. Kemang Selatan Raya No.1 
Jakarta 12560 
T: +62 21 781 7040 
F: +62 21 781 7041 
www.monroeconsulting.com 

การสื่อสาร 

ภาษาราชการ คือ ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) ภาษาท่ัวไปที่ใช้ในประเทศ ได้แก่ ภาษาพ้ืนเมืองชวา 

(local Javanese) กว่า 300 ภาษา และภาษาพ้ืนเมือง Sundanese ส าหรับภาษาอังกฤษโดยทั่วไปใช้ในหมู่เด็ก

และวัยรุ่น ในการประชุมธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะนอกจาการ์ตาและเมืองหลักๆ ของอินโดนีเซียอาจจ าเป็นต้องใช้

ล่ามส าหรับแปลภาษา 

กฏระเบียบด้านการลงทุน 

ข้อจ ากัดเงินตรา  

 ในการโอนเงินไปต่างประเทศเป็นจ านวนเงินร้อยล้านรูเปียห์ (ประมาณ 10,000 ดอลลาห์) ขึ้นไป จะต้อง
ผ่านการอนุมัติจากธนาคารกลางก่อน นอกจากนี้ยังมีการจ ากัดวงเงินในการโอนเงินรูเปียห์ระหว่าง
ธนาคารในอินโดนีเซียและธนาคารนอกประเทศเพ่ือลดการเก็งก าไรค่าเงิน 

กฎระเบียบด้านสุขภาพ  

http://www.bo-le.com/
http://www.monroeconsulting.com/


 ผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขและจะต้องแสดงหมายเลขทะเบียน
บนฉลากสินค้า การน าเข้าอาหารสดและอาหารแช่แข็ง (เช่น ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น)จะต้องน าเข้าพร้อม
ใบรับรองปลอดศัตรูพืช การขนส่งสัตว์มีชีวิตเข้ามาในประเทศ จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทางสุขอนามัย
ของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด 

กฎระเบียบของรัฐ  

 นโยบายการลงทุนของอินโดนีเซียได้รับการบริหารโดย BKMP ซึ่งท าหน้าที่อนุมัติและประเมินข้อเสนอการ
ลงทุนจากต่างประเทศและประสานงานในการขอใบอนุญาต ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ www.bkpm.go.id 

 กฎพิเศษบางกฎสามารถใช้ได้กับบางธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านการเงินและการใช้แร่ธาตุ กฎหมายการ
ลงทุนต่างประเทศก าหนดไว้ว่าการลงทุนของต่างประเทศจะต้องเป็นไปในแบบของบริษัทจ ากัดเท่านั้น 

ภาษีศุลกากรและกฎระเบียบต่างๆ  

อากรขาเข้า – อัตราอากรขาเข้ามีตั้งแต่ 0-150% ขึ้นอยู่กับราคาศุลกากรของสินค้าน าเข้า ราคาศุลกากรค านวณ
มาจากค่าต้นทุน ประกันภัย และการขนส่ง (CIF) มูลค่าภาษี VAT มักจะก าหนดที่10% ของราคา CIF ของผู้น าเข้า 
อัตรานี้สามารถเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ระหว่าง 5-15% ตามการควบคุมของรัฐบาล ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเสียภาษีบางชนิด
อาจจะต้องเสียภาษีการขายสิ่งฟุ่มเฟือย (LST) ตั้งแต่ 10-75% ด้วย ภาษีเงินได้ – ผู้เสียภาษีจะต้องจ่ายภาษี
ประจ าปีล่วงหน้าโดยหัก ณ ที่จ่าย 2.5% (7.5% ในกรณีที่บริษัทไม่มีใบอนุญาตน าเข้าสินค้า) ของราคาศุลกากร 
(CIF) ของสินค้าน าเข้า บริษัทสามารถยื่นเรื่องขอยกเว้น ผัดผ่อน หรือคืนภาษีได้ส าหรับสินค้าน าเข้าที่ตรงตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้เกณฑ์ที่พบมากที่สุด คือ 

 สินคา้น าเข้าท่ีใช้ส าหรับผลิตสินค้าส่งออก 
 ปัจจัยการผลิต อะไหล่และวัตถุดิบที่ได้รับอนุญาต 
 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ 

ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีของอาเซียนนั้น อากรน าเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซียนอ่ืนๆ จะอยู่ที่ 0-5% ยกเว้นสินค้า
ที่อยู่ในรายการยกเว้น ได้มีการปรับลดภาษีธรรมเนียมเป็น 0% จาก 60% ส าหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อตกลง แต่อัตราภาษียังคงมีอยู่ในสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ เช่น น้ าตาล ถั่วเหลืองและ
ข้าวโพด ส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ก็ได้รับการคุ้มครองด้วยอัตราภาษีที่สูงสุดถึง 170% 

มาตรการที่มิใช่ภาษีของอินโดนีเซียที่มีผลกระทบต่อสินค้าของไทย  



สินค้า (HS) รายละเอียด 

ข้าว องค์กรจัดซื้อสินค้าอาหารของรัฐ (State Logistics Agency หรือ Bulog) น าเข้า

ข้าวขาวหัก คุณภาพ ตั้งแต่ 5% ลงไป รวมทั้งเป็นผู้จัดจ าหน่ายเพียงผู้เดียว 

ข้าว ข้าวโพด เมล็ดถั่วเหลือง 

น้ าตาล 

ต้องขออนุญาตน าเข้า โดยผู้น าเข้าต้องมีบัตรประจ าตัวพิเศษเฉพาะส าหรับการ

น าเข้าสินค้าเรียกว่า NPIK ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ

อินโดนีเซีย 

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลค ทรอ

นิกส์ 

มาตรการจ ากัดการน าเข้า มีขั้นตอนในทางปฏิบัติที่เข้มงวดมาก ต้องผ่านความ

เห็นชอบในหน่วยงานรัฐที่ดูแลด้านกฎระเบียบต่างๆ 

ต้องขออนุญาตน าเข้า โดยผู้น าเข้าต้องมีบัตรประจ าตัวพิเศษเฉพาะส าหรับการ

น าเข้าสินค้าเรียกว่า NPIK ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ

อินโดนีเซีย มาตรการปิดฉลาก ก าหนดให้สินค้าเครื่องซักผ้า เครื่องบันทึกวีดีโอ วิทยุ

แคสเซ็ท เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ 

จอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ตู้แช่ เตาแก๊สหุงต้ม เตาอบไมโครเวฟ และปั๊มน้ าใน

บ้านต้องพิมพ์คู่มือประกอบการใช้สินค้าเป็นภาษาอินโดนีเซีย วิธีการแก้ไขของไทย - 

หน่วยงานราชการของไทย ต้องก าหนดประเภทของสินค้าที่ก าหนดการจ ากัดการ

น าเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเพ่ือใช้เจรจาต่อรองทางการค้าในการแลกเปลี่ยน

ข้อจ ากัดของแต่ละกลุ่มสินค้า1 

ยาและเคมีภัณฑ์ อนุญาตให้น าเข้าเฉพาะยาที่ไม่มีการผลิตในประเทศ เว้นแต่กรณีท่ีผู้น าเข้าท่ีไป

ว่าจ้างให้ผลิต หรือลงทุนตั้งโรงงานในประเทศเอง 

การจ าหน่ายในประเทศจะต้องขึ้นทะเบียนยา ซึ่งระยะเวลาในการขอขึ้นทะเบียนยา

ไม่แน่นอน1 

Carbon Black(2803) Anti Dumping Law 

รถยนต์ ขนาดต่ ากว่า 10 ที่ มาตรการจ ากัดการน าเข้าโดยห้ามน าเข้ายานพาหนะขนาดต่ ากว่า 10 ที่นั่งระบบ 



นั่ง Two drive-axle system ทีม่ีลูกสูบ 5000 ซีซี หรือสูงกว่าหรือมีราคา FOB ตั้งแต่ 

40,000 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป 

รถยนต์ ประเภท 

CBU(Compleatl Built-Up) 

มาตรการจ ากัดการน าเข้าโดยผู้น าเข้าต้องเป็นบริษัทที่มีเลขประจ าตัวผู้น าเข้าหรือมี

เลขประจ าตัวแบบ Limited importer's identity number 

รถยนต์ประเภท CBU ขนาด

ต่ ากว่า 10 ที่นั่ง 

มาตรการจ ากัดการน าเข้าโดยห้ามน าเข้ายานพาหนะประเภทซีดาน/สเตชั่นเวกอน 

ที่มีปริมาตรลูกสูบ 4000 ซีซีหรือสูงกว่าหรือมีราคา FOB ตั้งแต่ 40,000 เหรียญ

สหรัฐฯ ขึ้นไป 

ที่มา: คณะกรรมการร่วม WTO, 2001; 1สภาอุตสาหกรรมฯ 

หมายเหตุ : AD - Anti-Dumping Dutiesหมายถึง ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด; CVD -Countervailing Duty 

หมายถึง ภาษีตอบโต้การอุดหนุนซึ่งเรียกเก็บจากผู้น าเข้าสินค้าท่ีได้รับการพิสูจน์ว่ารับการอุดหนุนจากรัฐบาลของ

ประเทศผู้ผลิต; SPS-Sanitary and Phytosanitary Measures หมายถึง มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช; 

TBT- Technical Barriers to Trade หมายถึงอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าระหว่างประเทศโดยทั่วไป ได้แก่การ

ก าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับทางเทคนิคมาตรฐานและระบบใบรับรองส าหรับสินค้าส่งออกและน าเข้าซึ่งอาจจะ

เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศได้ 

การเก็บภาษ ี 

ประเภท อัตราภาษี 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 25% 

ภาษีเงินได้บุคคลที่อาศัยอยู่ อัตราก้าวหน้าระหว่าง 5-30% 

ภาษีเงินได้บุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ เก็บเฉพาะรายได้ที่มาจากอินโดนีเซียเท่านั้น 

ภาษีทรัพย์สินแท้จริง ไม่มากกว่า 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สิน 



ภาษีมูลค่าเพ่ิม 10% ส าหรับสินค้าและบริการส่วนมาก (ยกเว้นบางกรณี) 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินปันผล (20% ส าหรับคนที่ไม่ได้อยู่ประจ า 10% ส าหรับคนที่อยู่

ประจ า) 

ที่มา: Deloitte International Tax 2010 Indonesia Highlights 

กฏหมายและระเบียบท้องถิ่น อุปสรรคในการน าเข้า  

 มีการลดมาตรการการคุ้มครองผู้ผลิตในประเทศมากขึ้น แต่ปัญหายังคงมีมากในส่วนของข้อกีดกันที่ไม่
เกี่ยวกับภาษีอากร และข้อกีดกันทางเทคนิค 

 เพ่ือให้สอดคล้องกับความตกลงในด้านเกษตรกรรมขององค์กรการค้าโลก หรือ WTO อินโดนีเซียตกลงที่
จะยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีและเปลี่ยนให้มีการจ่ายภาษีศุลกากรแทนในสินค้า
การเกษตรที่น าเข้ามาในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม กฎนี้ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ในขณะนี้ รัฐบาลอินโดนีเซีย
ได้พยายามท่ีจะใช้การจ ากัดปริมาณน าเข้าและก าหนดให้การน าเข้าเนื้อสัตว์ต้องมีจดหมายอนุญาตส าหรับ
ผู้น าเข้า (Surat Perijinan Pemasukan) นอกจากนี ้ยังมีอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนในหลายภาค
บริการ เช่น การศึกษา สุขภาพ การก่อสร้าง และการบริการทางกฎหมาย 

โควต้าและใบอนุญาติในการน าเข้า  

 รัฐบาลยังคงให้ความคุ้มครองผู้ผลิตข้าวในประเทศจากการน าเข้าผ่านโครงการโควต้า นอกจากนี้ยังมี
ข้อจ ากัดเชิงปริมาณอ่ืนๆ ที่ใช้กับไวน์และสุรากลั่น มากกว่า 95% 

ของสินค้าภาษีท้ังหมดสามารถน าเข้าได้โดยผู้น าเข้าทั่วไป บริษัทต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศสามารถเป็น

ผู้น าเข้าแบบจดทะเบียนได้ และผู้น าเข้ายังสามารถเป็นผู้จัดจ าหน่ายได้อีกด้วย  

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรและสรรพสามิตของอินโดนีเซีย 

บรรจุภัณฑ์และฉลาก  



 ผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมดจะต้องแสดงฉลากภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งในฉลากนั้นสามารถมีภาษาอ่ืนรวมอยู่ได้ 
แต่ส่วนส าคัญของฉลากควรจะเป็นภาษาอินโดนีเซีย และจะต้องแสดงเลขทะเบียนจากกระทรวง
สาธารณสุขด้วย 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซท์ของส านักงานควบคุมอาหารและยาของอินโดนีเซีย 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สินทางปัญญา  

แม้ว่าอินโดนีเซียจะอยู่ภายใต้อนุสัญญาเพ่ือการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (Paris Union) 
แต่ยังคงมีกฎหมายสิทธิบัตรและการปกป้องลิขสิทธิ์ที่จ ากัด จึงท าให้การป้องกันการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์นั้นท า
ได้ยาก 
สิทธิบัตร – กฎหมายสิทธิบัตรมีผลบังคับใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1991 และแก้ไขเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1997 เพ่ือให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การเจรจารอบอุรุกวัย 
(Uruguay Round Agreement) ที่อินโดนีเซียได้ร่วมลงนามนั้นระบุระยะเวลา 20 ปี (10 ปี ส าหรับสิทธิบัตร
เดียว) 
เครื่องหมายการค้า – พระราชบัญญัติว่าด้วยเครื่องหมายการค้าในอินโดนีเซียได้ริเริ่มขึ้นในปีค.ศ. 1992 และแก้ไข
เพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1997 เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาและสนธิสัญญา GATT พระราชบัญญัตินี้ให้การคุ้มครอง
บริษัทแรกที่จดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศ ไม่มีการคุ้มครองผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นๆ เป็น
คนแรก เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วมีอายุการใช้งานนับจากวันที่จดทะเบียน 10 ปีและสามารถต่ออายุได้
อีก 10 ปี เมื่อจดทะเบียนแล้ว หากไม่ได้มีการใช้ภายใน 3 ปี เครื่องหมายการค้านั้นจะถูกยกเลิก 
ลิขสิทธิ์ – กฎหมายลิขสิทธิ์ปี ค.ศ. 1982 ได้มีการแก้ไขในปี ค.ศ. 1997 สอดคล้องกับอนุสัญญาและสนธิสัญญา 
GATT ในปัจจุบัน กฎหมายนี้คลอบคลุมงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ไม่ได้รับการตีพิมพ์และไม่เปิดเผยชื่อ ตามหลักการ
แล้ว การจดทะเบียนไม่มีความส าคัญ อายุการใช้งานของลิขสิทธิ์คือ 50 ปีนับจากการตีพิมพ์ครั้งแรก 

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์  

ยา อาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจะต้องลงทะเบียนผ่านองค์กรอาหารและยาของอินโดนีเซีย (Badan 
Pengawas Obatdan Makanan: BPOM) ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วจะต้องมีสติ๊กเกอร์ก ากับ 

ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์  



กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคได้บัญญัติไว้ว่าตัวแทนธุรกิจควรจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าชดเชยส าหรับความเสียหาย 
การปนเปื้อน หรือ ความสูญเสียของผู้บริโภคในการใช้สินค้าหรือบริการต่างๆ การจ่ายค่าชดเชยนี้ไม่รวมถึงการลบ
ล้างความผิดในคดีอาญาที่อาจจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นได้ 

มาตรฐาน  

มาตรฐานนั้นใช้กันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมต่างๆ ในอินโดนีเซีย Badan Standardisasi Nasional (BSN) เป็น
หน่วยงานมาตรฐานแห่งชาติมีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานแห่งอินโดนีเซีย (Indonesian National Standards: 
NSIs/SNI) ซึ่งเป็นแนวร่วมกับมาตรฐานระดับภูมิภาคหรือระหว่างประเทศอีกด้วย 

 
 

5. ประเทศสิงคโปร์ 
โอกาสทางการตลาด 

ความน่าลงทุน 

การส่งเสริมการลงทุน สิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ 
เพราะฉะนั้นกฎหมายการลงทุนของสิงคโปร์จึงเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก ไม่มีการก าหนดเงินลงทุนขั้น
ต่ า การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในสิงคโปร์ และยังให้อิสระในการโอนเงินตราต่างประเทศและผล
ก าไรในการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศได้อีกด้วยอย่างไรก็ตาม การลงทุนในธุรกิจบางประเภทยังมีการจ ากัด
สัดส่วนอาทิ การกระจายเสียงและการจัดสรรคลื่นความถี่ (สูงสุดไม่เกิน 49%) กิจการด้านหนังสือพิมพ์ (ไม่เกิน 
5%) กิจการที่ห้ามนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน ได้แก่ ธุรกิจด้านกฎหมายและการประกอบอาชีพทนายความ 
รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจ ความน่าลงทุนในประเทศสิงคโปร์  

 เป็นสนามเศรษฐกิจที่ส าคัญและจะมีการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคหลังจากวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่โลกก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ 

 เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมชั้นสูง ให้การสนับสนุนการคิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 สิงคโปร์ได้รับประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจจากการขยายตัวของประเทศจีนและอินเดีย ทั้งยังคง

มุ่งเน้นตลาดตะวันออกกลาง และภูมิภาคเอเชียอีกด้วย 
 มีท าเลที่มั่นคง แน่นอน คาดการณ์ได้ และมีนโยบายภาครัฐที่ชัดเจน 
 มีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และมีกฎหมายที่ชัดเจน 
 มีความช านาญด้านเทคนิค และแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถ 



 มีการผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ ได้แก่ การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ ด้านอวกาศ 
ด้านแฟชั่น การบัญชี การบินและการขนส่ง เป็นต้น 

 

ความน่าลงทุนในประเทศสิงคโปร์ 

ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยเริ่มเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์มากขึ้น ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าของบริษัทไทยที่กล้าลงทุนใน
ต่างประเทศ จากเดิมที่นักลงทุนสิงคโปร์จะเข้ามาลงทุนในไทยมากกว่า นักลงทุนไทยมองเห็นช่องทางท าธุรกิจ
การค้าในหลายสาขา เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ศูนย์กลางจ าหน่ายวัตถุดิบประกอบอาหารไทยและธุรกิจสปา เป็นต้น  

STEER : กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจSingapore-Thailand Enhanced Economic Relations (STEER) มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเกื้อกูลกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน 5 สาขา 
ได้แก่ สาขาเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบยานยนต์ การท่องเที่ยว 
การคมนาคมและการขนส่งและการให้บริการทางการเงิน ทั้งนี้ การประชุม STEER ที่จัดขึ้นแล้วหลายครั้ง มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในด้านการลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะการขนส่งทางทะเล ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน logistics ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ 
ได้มีการตกลงก าหนดเป้าหมายการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โดยจะเพ่ิมปริมาณการค้าระหว่างกันเป็น 2 
เท่าตัวจากตัวเลขในปัจจุบัน และการลงทุนในปริมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯภายในปี พ.ศ. 2553 รวมทั้ง
ตั้งเป้าหมายเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน จ านวน 1 ล้านคนมายังไทยและสิงคโปร์ภายใน 3 ปี โดย
ด าเนินการด้านการตลาดร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้รับความเห็นชอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน (Strategic Roadmaps for Enhanced Partnership) ใน 5 สาขา คือ 1) การ
ท่องเที่ยว (การจัดท าการตลาดร่วมภายใต้แผนงาน Two Countries, One Destination) 2) โลจิสติกส์และการ
ขนส่ง (จดัตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศและทางน้ า)3) การเกษตรและอาหาร 
(การจัดท า Compartmentalization เพ่ือควบคุมโรคระบาดในสัตว์) 4) การศึกษา (การจัดท าแผนงานพัฒนา
บุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ 5) SMEs (การสร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจ ร่วมวิจัยเรื่องน้ ามันและ
ก๊าซ และลงทุนในประเทศที่สาม) 

CSEP :โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานข้าราชการพลเรือนไทย - สิงคโปร์ (Thailand-Singapore Civil 
Service Exchange Programme: CSEP) จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2541 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยราชการ
ไทยและสิงคโปร์มีโอกาสพบปะและสร้างความคุ้นเคยกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะน าไปสู่การขยายความร่วมมือที่ดีต่อกัน
ต่อไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม มีการย้ าความส าคัญ



ของความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการศึกษา แรงงาน ความร่วมมือทางวิชาการ
สาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ 

ลู่ทางการค้าและการลงทุน 

สิงคโปร์มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในสาขาต่างๆเพ่ิมขึ้น เช่น การสื่อสารโทรคมนาคม IT การให้บริการด้าน
การเงินการธนาคาร การศึกษา การสาธารณสุข การค้นคว้าและวิจัยเภสัชภัณฑ์ และธุรกิจบริการ 

 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง  

1. สิงคโปร์เป็นตลาดเทคโนโลยีแห่งหนึ่งของเอเซียที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรบุคคลบริหาร
จัดการธุรกิจมีจุดเด่นเรื่องท าเลที่ตั้งท าให้เป็นเมืองท่าที่ส าคัญของโลกมีเครือข่ายธุรกิจกับคนสัญชาติจีนใน
ประเทศต่างๆมีระบบLogisticsในการจัดการด้านSupply Chain ที่ได้มาตรฐานโลก รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลาง
การค้าที่ส าคัญท าให้สิงคโปร์เป็นฐานในการท าการค้ากับท่ัวโลกเช่น  
o ประตูสู่เอเซีย-แปซิฟิก 
o ศูนย์กลางการค้า/บริการของภูมิภาค 
o ศูนย์กลางการเดินเรือพาณิชย์ 
o ศูนย์กลางการเงินของภูมิภาค 
o ศูนย์กลางการบินพาณิชย์ 

2. สิงคโปร์เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่เปิดให้มีการค้าอย่างเสรีโดยมีมาตรการควบคุมการส่งออก-น าเข้าสินค้า
เพียงบางรายการทั้งยังเป็นประเทศที่ท าธุรกิจในลักษณะ Trading Hub ดังนั้นประเทศไทยควรใช้สิงคโปร์เป็น
แหล่งส่งออก (Re-export) สินค้าไปสู่ประเทศที่สามเพ่ือขยายการส่งออกโดยอาศัยจุดแข็งของสิงคโปร์ในด้าน
การจัดการการเงินการธนาคารการสื่อสารและการคมนาคมขนส่ง 

3. สิงคโปร์มีนโยบาย Regionalization คือจะท าการค้าและการลงทุนกับประเทศในเอเชียมากขึ้น ดังนั้นไทย
ควรพิจารณาร่วมลงทุนกับสิงคโปร์ทั้งในด้านการผลิตและการตลาดเพ่ือเจาะตลาดในภูมิภาค 

4. นโยบายการค้าตลาดเสรี ไม่มีการเรียกเก็บภาษีน าเข้า (ยกเว้นสินค้า 4 รายการ คือ 1. เครื่องดื่มที่ผสม
แอลกอฮอล์ 2. บุหรี่และยาสูบ 3. น้ ามันปิโตรเลียม และ 4. รถยนต์/รถจักรยานยนต์) มีแต่การเก็บภาษีสินค้า
และบริการ (Goods and Services Tax:GST) 7% 



5. เป็นแหล่งกระจายสินค้าไทยไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
6. มีระบบ Logistics ที่มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี 

จุดอ่อน สิงคโปร์เป็นตลาดเล็กส่วนใหญ่น าเข้าสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ตลาดผู้บริโภคมีเพียง 4.8 ล้านคน 
(ข้อมูลปีพ.ศ. 2551) ท าให้ส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยต้องแข่งขันกับประเทศคู่ค้าส าคัญอ่ืนๆ อาทิ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย อินเดียและจีน  

สินค้าน าเข้าจากไทยเพื่อบริโภคในประเทศโดยตรงมีเพียงไม่ก่ีรายการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอาหารเช่นข้าวผัก 
ผลไม้อาหารทะเล อาหารกระป๋อง เป็นต้น นอกจากนั้นสินค้าท่ีน าเข้าจะส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม(Re-
export) ส าหรับการลงทุน ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในสินค้าที่มีมูลค่าสูง ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนมาก 

โอกาส โอกาสส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยในการทดสอบตลาดก่อนที่จะขยายตลาดส่งออกไปยังสหรัฐฯ และ
สหภาพยุโรป เป็นต้น อุปสรรค การแข่งขันสูงมาก โดยเฉพาะสินค้าจากจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
 

แนวโน้มของสินค้าที่อยู่ในความสนใจของสิงคโปร์ 

สินค้าส าคัญๆท่ีสิงคโปร์น าเข้าจากไทยได้แก่ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบและเครื่องใช้ในส านักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ ข้าว อาหารทะเลสด/แช่แข็ง และผัก-ผลไม้ นอกจากสินค้าดังกล่าว
จะใช้บริโภค-อุปโภคในสิงคโปร์แล้ว ยังน าไปส่งออกได้อีกต่อหนึ่ง (Re-export) ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญของเศรษฐกิจ
สิงคโปร์เป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของการเป็นคู่แข่งกับไทย สิงคโปร์ต้องการพัฒนาให้ขึ้นมาเป็นผู้น าในด้านการศึกษา 
การสาธารณสุข อตุสาหกรรมสื่อ (Mass media) การบิน การกลั่นน้ ามัน และการจัดการประชุมและนิทรรศการ
ระหว่างประเทศ (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition: MICE)  

ลู่ทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหว่างสองฝ่ายยังมีอีกมาก อาทิ การที่ผู้ส่งออกสินค้าของไทยติดต่อ
โดยตรงกับผู้น าเข้าสิงคโปร์เพ่ือส่งออกสินค้าส าหรับการบริโภคภายในประเทศ หรือใช้สิงคโปร์เป็น ทางผ่านในการ
ส่งออกต่อสินค้าไทยไปยังประเทศที่สาม 

การขยายตลาดธุรกิจบริการ ซึ่งด้านที่เด่นของไทย ได้แก่ อาหารไทยและนวดแผนไทย นอกจากจะเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ประเทศไทยแล้ว ยังท าให้มูลค่าการส่งออกในสินค้าประเภทวัตถุดิบที่ใช้ประกอบ
อาหารไทย น้ ามันนวด/ลูกประคบและผลิตภัณฑ์สปาของไทยเพ่ิมขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ การที่กรมส่งเสริมการส่งออกได้
มีโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยที่ได้รับ Thai Select ในสิงคโปร์นั้น ถือเป็นการสร้าง
มาตรฐานให้แก่อาหารไทยและยกระดับพ่อครัว/แม่ครัวไทย เพ่ือสนับสนุนให้ชาวสิงคโปร์หันมานิยมบริโภคอาหาร



ไทยมากข้ึนทั้งยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมการบริโภคของไทย และสร้างงานให้กับคนไทยในสิงคโปร์
อีกด้วย 

ในด้านสินค้า OTOP ประเภทสินค้าท่ีได้รับความนิยมในตลาดสิงคโปร์ ได้แก่ ของใช้ในครัวเรือนที่ท าด้วยไม้ ของ
ประดับตกแต่งบ้าน ดอกไม้ประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์สปาที่ท าจากสมุนไพร เป็นต้น นอกจากจะเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ของไทยในการติดต่อค้าขายกับสิงคโปร์แล้ว ยังสามารถ
เพ่ิมมูลคา่การส่งออกได้มากข้ึนด้วย 

สถิติสินค้าแต่ละหมวดหมู่ 

วิจัยตลาด ข้อมูลสถิติการส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศสิงคโปร์แบ่งตามกลุ่มของสินค้า สินค้าเกษตรกรรม  

    ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

      ยางพารา       3,060.20 

      ข้าว       2,392.8 

      ไก่แปรรูป       772.4 

      ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง       507.9 

      กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง       132.5 

      ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง       120.2 

      ผักสดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง       119 

      ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง       105.5 

      เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง        60.0 

      ปลามีชวีิต และพันธุ์ปลา       43 

      รวม 10 รายการ         7,313.4 

 
ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยกระทรวงพาณิชย  

 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร  

    ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

      น้ าตาลทราย        1,854.80 

      เครื่องดื่ม        541.3 



      นมและผลิตภัณฑ์นม        495 

      อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป        364.7 

      ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่นๆ        344.5 

      ผลไม้กระป๋องและแปรรูป        220.2 

      สิ่งปรุงรสอาหาร        135.1 

      อาหารสัตว์เลี้ยง        118.4 

      ผลิตภัณฑ์ข้าว        118.1 

      ไอศกรีม        85.5 

      รวม 10 รายการ         4,277.50  

 
ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยกระทรวงพาณิชย  

 สินค้าแร่และเชื้อเพลิง  

    ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

       แผงวงจรไฟฟ้า  

  
       14,963.50 

       เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ        11,083.80 

       ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน        10,954.60 

       เคมีภัณฑ์        8,199.60 

       เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล        6,418.50 

       เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ        4,124.60 

       เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ        3,691.00 

       เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ        2,196.40 

       เม็ดพลาสติก        1,612.9 

       รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ        1,610.30 

       รวม 10 รายการ        64,855.20 



 
ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยกระทรวงพาณิชย  

 สินค้าอุตสาหกรรม  

    ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

       น้ ามันส าเร็จรูป        40,491.70 

       ดีบุก        2,823.90 

       น้ ามันดิบ        2,412.40 

       สังกะสี        48.5 

       แร่ยิบซัม        12.6 

       ตะกั่ว        5.2 

       แบไรท ์        3.9 

       ฟลูออร์สปาร์        1.1 

       เฟลค์สปาร ์        0.1 

       รวม 10 รายการ 45,799.40 

 
ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยกระทรวงพาณิชย์  
การด าเนินธุรกิจ 

 

การเข้าสู่ตลาด 

การเจาะตลาดของประเทศสิงคโปร์นั้นสามารถท าได้โดย การติดต่อกับตัวแทนจ าหน่ายสินค้า และพันธมิตรทาง

การค้าที่มีศักยภาพท้ังด้านความเชี่ยวชาญทางธุรกิจและเครือข่ายในการติดต่อส าหรับตลาดท้องถิ่นและตลาด

ภูมิภาค การเลือกเจาะตลาดไม่ว่าจะเป็นขายตรง สัญญาแต่งตั้งตัวแทนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการนั้น

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การขายตรงเหมาะส าหรับกรณีที่มีลูกค้าที่มีก าลังซื้อมากแต่มีจ านวนน้อย ส่วนสัญญาแต่งตั้ง

ตัวแทนแบบเป็นทางการนั้นเหมาะในกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องใช้ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าในการด าเนินการต่างๆ 



สถานที่ตั้งทางธุรกิจ 

 

 

ประเทศสิงคโปร์มีสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ท่าเรือ สนามบิน และการสื่อสารโทรคมนาคมที่เปิดกว้าง เป็น

ศูนย์กลางระดับภูมิภาคของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง การถ่ายเทสินค้า คลังสินค้า การจัดหาและ

จ าหน่ายสินค้า การบริการทางด้านการเงินและธุรกิจ  

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในทางธุรกิจของชาวจีนในสิงคโปร์กับคู่ค้าในภูมิภาคนั้นช่วยเสริมให้เกิดความสัมพันธ์
ทางการค้ากับมาเลเซียและอินโดนีเซียให้เป็นไปอย่างส าเร็จลุล่วงและเกิดความมั่นคง ตลาดที่เติบโตขึ้นของจีน อิน
โดจีน และอินเดียนั้นได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในประเทศ บริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ได้ใช้
ประเทศสิงคโปร์เป็นส านักงานใหญ่ในระดับภูมิภาค 

การว่าจ้างงาน 

 

 

ประเทศสิงคโปร์ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีแรงงานคุณภาพในหลายๆด้าน ทั้งในด้านผลผลิต ทัศนคติในการ



ท างาน และ ทักษะทางเทคนิค อีกทั้งยังสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องและชอบแสวงหาความรู้ ทักษะใหม่ๆเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้ตัวเองอยู่เสมอ สิ่งที่ช่วยผลักดันคุณภาพเหล่านี้ก็คือการจัดงานฝึกอบรมพนักงาน

และทุนการศึกษาต่างๆ ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ Singapore's Business Community  

นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศด้วยเช่นกัน โดยปกติแล้วจะใช้เวลาไม่เกิน 2 
อาทิตย์ส าหรับชาวต่างประเทศในการท าเรื่องเข้าท างาน ในกรณีท่ีทางบริษัทต้องการผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดการให้
เดินทางมาสิงคโปร์ส าหรับโปรเจคสั้นๆนั้น สามารถด าเนินเรื่องให้เรียบร้อยได้ภายใน 3 วันศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
กระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower) 

การสื่อสาร 

คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่พูดได้สองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาจีนตอนใต้ 

ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ คนสิงคโปร์ส่วนมากจะต้องเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักท่ีใช้ในการบริหารและ

ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

การค้าขายกับรัฐบาล 

 

 

หลักการการจัดซื้อของรัฐบาลสิงคโปร์ สิงคโปร์มีส่วนร่วมอยู่ในข้อตกลงการจัดซื้อของรัฐบาลภายใต้องค์กรการค้า

โลก (WTO)ท าให้สิงคโปร์ต้องท าตามหลักการต่างๆดังนี้  

http://www.enterpriseone.gov.sg/
http://www.mom.gov.sg/


 การเปิดกว้างและความเป็นธรรม–หน่วยงานจัดซื้อจะต้องให้ความเป็นธรรมในการให้ข้อมูลแก่ผู้ผลิต
ทั้งหมด 

 ความโปร่งใส - ขั้นตอนและนโยบายในการจัดหาต้องชัดเจนและโปร่งใสในหมู่ผู้ผลิต ซึ่งหน่วยงานจัดหา
จะมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่จ าเป็นคือ สิ่งส าคัญในการจัดซื้อ และเกณฑ์การประเมินการประมูล 

 ความคุ้มค่าเงิน - ในการที่จะบรรลุจุดประสงค์นี้ บริษัทจัดซื้อจะพิจารณาจากข้อเสนอทั้งหมด ซึ่งไม่
พิจารณาแค่จากราคา แต่จะรวมถึงศักยภาพของผู้ผลิตภายใต้ข้อก าหนดต่างๆ คุณภาพสินค้า ความตรง
ต่อเวลาในการส่งสินค้า ความน่าเชื่อถือและบริการหลังการขาย 

รัฐบาลสิงคโปร์ซื้ออะไรบ้าง? สิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ซื้อสามารถแบ่งได้เป็น สินค้า บริการ และ บริการก่อสร้าง  

 สินค้า รวมถึงวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆเช่น คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ อาหารและเครื่องดื่ม 
อุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงาน 

 บริการ รวมไปถึงการท าความสะอาด บ ารุงรักษา ซ่อมแซมสินค้า ให้ค าปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูล 
 บริการก่อสร้าง คลอบคลุมถึงการก่อสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการวิศวกรรมต่างๆ งานปรับปรุงและรักษา

สิ่งก่อสร้าง รวมถึงการติดตั้งและบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรในอาคาร 

GEBIZ เป็นศูนย์ธุรกิจแบบครบวงจรของรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นที่ที่ผู้ผลิตสามารถเข้ามาท่ีเวปไซต์นี้เพ่ือท าธุรกรรม

ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และหาข้อมูลในการเสนอราคาและราคาเปิดประมูล นอกจากนี้ยังมี

แผนการจัดซื้อล่วงหน้าของรัฐบาลซึ่งแสดงรายการจัดซื้อที่คาดว่าทางภาครัฐจะท าการซื้อซึ่งมีมูลค่ามากถึง 

200,000 เหรียญสิงคโปร์ขึ้นไป ถึงแม้ว่าแผนการจัดซื้อล่วงหน้าจะเป็นแค่การคาดการณ์ แต่ก็ถือเป็นการช่วยผู้ผลิต

ในการเตรียมการต่างๆ ล่วงหน้าได้  

ข้อดีของการลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับ GEBIZ 

 เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจที่มีมูลค่ามากถึงแสนล้านเหรียญสิงคโปร์ต่อปี 
 สามารถรับใบสั่งซื้อและส่งใบแจ้งหนี้ผ่านทางอีเล็กทรอนิคส์ได้ 
 สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและราคาของคู่แข่งได้ 
 สามารถโฆษณาสินค้าผ่าน GEBIZ มอลล์ ซึ่งเป็นการรวบรวมสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้ใช้บริการ

เข้าชมประมาณ 125,000 คนต่อวัน 

  



 

 

กฎระเบียบด้านการลงทุน 

ภาษ ี 

 ภาษีสินค้าและบริการของสิงคโปร์คือ 7 % 
 ในกรณีส าหรับที่พัก อาหารและเครื่องดื่มท่ีบริโภคภายในโรงแรมและร้านอาหารมีภาษีบริการ 10 % และ

อีก 1 %ส าหรับภาษีรัฐบาล 
 ส าหรับภาษีบุคคล นิติบุคคล และทรัพย์สิน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Inland Revenue Authority 

of Singapore 

กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ประเทศสิงคโปร์ไม่มีข้อจ ากัดการตั้งธุรกิจ แต่ในบางธุรกิจ เช่น บริษัททีใ่ห้บริการ

ทางการเงิน ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ และ ผู้ผลิตยานยนต์ จะต้องขอใบอนุญาตพิเศษจากรัฐบาล/นายทะเบียนของผู้ผลิต 

ธุรกิจทั้งหมดจะต้องไปจดทะเบียนต่อ Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) อุปสรรคใน

การน าเข้า สิงคโปร์นั้นแทบจะถือได้ว่าเป็นเมืองท่าปลอดภาษี ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเสียภาษีหลักๆคือ ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม สุรา ยานยนต์ และ ยาสูบ โควต้าและใบอนุญาตในการน าเข้า  

 สิ่งที่ห้ามน าเข้าได้แก่ ปืน ของเล่นด้านการเงินในรูปแบบธนบัตรและเหรียญ ดอกไม้ไฟและหมากฝรั่ง 
 ผลิตภัณฑ์บางอย่างจะน าเข้าได้ก็ต่อเมื่อมีใบรับรองหรือใบอนุญาตน าเข้า สัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 

อาวุธและวัตถุระเบิด สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

บรรจุภัณฑ์และฉลาก สิงคโปร์จะใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์เดียวกันกับของประเทศนั้นๆโดยชื่อและท่ีอยู่ของผู้น าเข้า

จะต้องแสดงอย่างชัดเจน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานและการผลิตมีหน้าที่ดูแลการจัดท า

รายการสินค้าและเครื่องหมายคุณภาพเพ่ือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

มาตรฐานนี้คือ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เคมี อาหาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ด้านการ

บินและการเดินเรือ 

 

http://www.iras.gov.sg/
http://www.iras.gov.sg/


การเงินและการท าธุรกรรม 

บรรจุภัณฑ์และฉลาก สิงคโปร์มีภาคการให้บริการทางการเงินที่ล้ าสมัยและรองรับการช าระเงินแทบทุกรูปแบบที่

พบมากท่ีสุด คือ  

1. ตั๋วแลกเงินของธนาคาร (Bank Demand Draft) 
2. การโอนเงินทางโทรเลข (Telegraphic transfer) 
3. เอกสารสินเชื่อ (Letters of Credit) 
4. บัญชีเปิดสินเชื่อ (Open Account) 
5. บัญชี ณ ที่เก็บ (Collection basis) 

 
 
 

6. ประเทศ บรูไนดารุสซาราม 
 

โอกาสทางการตลาด 

การส่งเสริมการลงทุน 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบรูไนมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินนโยบายและเตรียมแผนส่งเสริมการลงทุน 
มาตรการจูงใจ และกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจใหม่ที่
สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของรัฐได้จะได้รับต าแหน่งเป็นผู้บุกเบิก และได้รับงดเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นเวลานาน
สุดถึง 5 ปี ขึ้นอยู่กับมูลค่าการลงทุน อัตราภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ 30% บรูไนไม่มีการเรียกเก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคล
หรือภาษีก าไรส่วนเกินทุน (Capital gain tax) 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ารัฐจะพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ด้วยสิทธิพิเศษต่างๆ แล้วแต่การลงทุน
ที่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซก็ยังคงมีจ ากัด 

ความน่าลงทุนในบรูไน 

 สินค้าส าคัญท่ีบรูไนมีความต้องการสูงเพ่ือใช้ในการบริโภคและในอุตสาหกรรม คือ เกลือเนื่องจากบรูไนยัง
ไม่มีการผลิตเกลือภายในประเทศ 



 ปัจจุบันบรูไนพยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รวมทั้งทรายขาวที่เหมาะสมส าหรับการผลิตกระจกให้
เกิดประโยชน์ในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆ นี้ บรูไนได้ลงนามใน MOU ระหว่าง
บริษัทของฝรั่งเศสและบริษัทร่วมทุนของรัฐบาล (Bruglass) เพ่ือลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นกระจก 

 หน่วยงานภาครัฐมีการจัดโครงการอบรมทักษะเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบการให้แก่ภาคเอกชน 
เพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น 

ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก โดยเฉพาะหลังจากท่ีจีนและเวียดนามประสบความส าเร็จอย่างสูงในการ
เข้าสู่ตลาดการค้าเสรี การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและหนทางหนึ่ง
คือ การขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศ ซึ่งฟิลิปปินส์อาจเป็นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนไทย เนื่องจากฟิลิปปินส์
มีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เรียนรู้ได้เร็ว และเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ 
จ านวนประชากรที่มีมากถึง 88 ล้านคนหมายถึงตลาดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ อีกท้ังยังมีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ อาทิ ทองค า ทองแดง โครเมียม นิกเกิล รวมถึงสัตว์น้ า และพืชผลการเกษตรต่างๆ 
 
 

ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับประเทศไทย 

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับบรูไน (Joint Commission for Bilateral 
Cooperation Between Thailand and Brunei Darussalam) ความร่วมมือนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 
ปีพ.ศ. 2542 เพ่ือเป็นเวทีส าหรับการหารือถึงลู่ทางการขยายความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อ
ขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึน 
คณะกรรมาธิการร่วมฯ ได้เห็นพ้องให้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในสาขาต่างๆ เช่น ด้านการค้าการ
ลงทุน ความร่วมมือด้านแรงงาน วิชาการ ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้
หารือเก่ียวกับสินค้าอาหารฮาลาล อุตสาหกรรม เหล็ก การประมง และการจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
โดยทางบรูไนจะจัดส่งคณะท างานมายังประเทศไทย เพ่ือส ารวจความเป็นไปได้ในการลงทุนร่วมในอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบรูไนที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งธนาคาร
อิสลามในประเทศไทย 
นอกจากนี้ไทยและบรูไนยังได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ ในวันที่ 27 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2545 ได้แก ่ 

 Memorandum of Understanding between the Brunei Investment Agency and the 
Government Pension Fund of Thailand 

 Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and 
Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam and Chia Meng Group 



 • Memorandum of Understanding between the Brunei Investment Agency and the Biz 
Dimension Co. Ltd. 

ลู่ทางการค้าการลงทุน 

บริษัทต่างชาติสามารถตั้งส านักงานสาขาในบรูไนได้ ยกเว้นในบางกรณีที่ทางบริษัทจ าเป็นต้องขอใบอนุญาตจาก
รัฐบาลก่อนที่จะท าธุรกิจในประเทศบรูไนได้ โดยมากมักจะเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบโดยตรงต่อส่วนรวม เช่น 
ธนาคาร บริษัทเงินทุนต่างๆ บริษัทประกันภัย ตัวแทนท่องเที่ยว และบริษัทที่ให้การกู้ยืม ศึกษาการจัดตั้ง
ส านักงานสาขาได้ที่ Brunei Economic Development Board 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง 
 บรูไนเป็นประเทศที่มีก าลังซื้อสูงและมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้มีโครงการ

ต่างๆเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากน้ามัน โดยเฉพาะภาคการค้าปลีกและการค้าส่งการ
ก่อสร้างและการขนส่งคมนาคม โดยหวังว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นส่วนผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ
ต่อไปในอนาคต 

 รัฐบาลบรูไนส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและม่ันคงโดยเฉพาะ
ตามแผนพัฒนาฉบับที ่8 เน้นการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ประเทศบรูไนให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยการลดอัตราภาษีน าเข้าเหลือ 0-5 % 
 
จุดอ่อน 

 ขั้นตอนและกระบวนการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าของบรูไนไม่ค่อยคล่องตัว โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มี
ชาวสิงคโปร์ร่วมลงทุนอยู่ด้วย การน าเข้ามักจะขึ้นอยู่กับนักธุรกิจสิงคโปร์ซึ่งต้องมีการขนส่งผ่านทาง
สิงคโปร์ก่อน 

 ข้อจ ากัดทางการค้าที่เคร่งครัดมากเกี่ยวกับการก าหนดข้อบังคับในการน าเข้าสินค้าประเภทอาหารซึ่ง
จะต้องเป็นอาหารฮาลาลเท่านั้น โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อโคกระบือแพะแกะและไก่ ซึ่งอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของกระทรวงศาสนา 

โอกาส 

 รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุปกรณ์ และการหาตลาด รวมถึงการให้กู้ยืม
เงินทุนเพ่ือการลงทุนและงดเว้นภาษี 



อุปสรรค 

 เรือท่ีบรรทุกสินค้าไปบรูไนมีสินค้าเฉพาะเที่ยวขาไป แต่ไม่มีสินค้าในเที่ยวขากลับท าให้ต้นทุนการขนส่ง
สินค้าเพ่ิมสูงขึ้น 

แนวโน้มของสินค้าที่อยู่ในความสนใจของบรูไน 

อุตสาหกรรมที่มีโอกาสทางการลงทุนในประเทศบรูไนหลักๆ คือ อุตสาหกรรมการผลิต การประมง การท่องเที่ยว
และการบริการ ทุนส ารองระหว่างประเทศของบรูไนอยู่ภายใต้การดูแลของ Brunei Investment Agency (BIA) 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการคลัง 

วิจัยตลาด 

ข้อมูลสถิติการส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศบรูไน แบ่งตามกลุ่มของสินค้า 
สินค้าเกษตรกรรม 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

      ข้าว       583 

      ผลไม้สดแช่เย็น แช่
แข็งและแห้ง 

      23.4 

      ผักสดแช่เย็น แช่แข็ง
และแห้ง 

      9.1 

      ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง 

      3.6 

      กล้วยไม้       0.5 

      สินค้าปศุสัตว์อ่ืน ๆ       0.2 

      ปลาแห้ง       0.2 

      เครื่องเทศและ
สมุนไพร 

      0.1 

      เมล็ดผักและสปอร์ที่
ใช้ส าหรับการเพาะปลูก 

      - 

      รวม 10 รายการ       620.2 

 
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 



 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

      น้ าตาลทราย       76.4 

      อาหารสัตว์เลี้ยง       30.4 

      เครื่องดื่ม       29.5 

      อาหารทะเลกระป๋อง
และแปรรูป 

      23.9 

      ผลไม้กระป๋องและ
แปรรูป 

      23.6 

      ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี
และอาหารส าเร็จรูปอ่ืนๆ 

      19.2 

      ผลิตภัณฑ์ข้าว       16.8 

      สิ่งปรุงรสอาหาร       10.2 

      ผักกระป๋องและแปร
รูป 

      2.1 

      ไอศกรีม       1.6 

      รวม 10 รายการ       233.8 

 
สินค้าอุตสาหกรรม 
 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

      รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ       718 

      อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

      125.8 

      ผลิตภัณฑ์ยาง       88.4 

      เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบของ

      74.9 



เครื่องจักรกล 

      ปูนซิเมนต์       69.7 

      เครื่องนุ่งห่ม       62.4 

      ผลิตภัณฑ์เซรามิก       43.3 

      กระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ 

      34.9 

      หม้อแปลงไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ 

      34.2 

      เหล็กเหล็กกล้าและ
ผลิตภัณฑ์ 

      29.5 

      รวม 10 รายการ       1,281.2 

 
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 
 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

      แร่ยิปซัม       8.1 

      รวม 10 รายการ       8.1 

 

การเข้าสู่ตลาด 

ข้อควรค านึงในการท าธุรกิจในประเทศบรูไน World Bank Doing Business Report 2010 จัดบรูไนไว้ใน
อันดับที่ 96 จาก 183 ประเทศ ในด้านความยากในการท าธุรกิจ ซึ่งความล าบากดังกล่าวประกอบไปด้วย การขาด
ประสิทธิภาพในการขอใบอนุญาตท าการก่อสร้าง การลงทะเบียนทรัพย์สิน การได้รับเงินเชื่อ การปกป้องนักลงทุน 
การบังคับใช้สัญญา รวมไปถึงการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่ยังด้อยพัฒนา ภาคเอกชนท้องถิ่นยังขาดการพัฒนา ขาด
วัฒนธรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ และการตัดสินใจที่ล่าช้าของภาครัฐ แต่ถึงกระนั้นประเทศบรูไนก็ยังถูกจัด
อันดับไว้เป็นที่ 4 ในด้านการจ้างงานและยังมีแผนพัฒนาแห่งชาติในปัจจุบันซึ่งเน้นหนักไปในด้านการเสริมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจเพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากข้ึน อีกท้ังยังเป็นประเทศที่มีระบบภาษีที่มี
เหตุผลและชอบธรรม อาทิเช่น ไม่มีการเก็บภาษีรายได้เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีขาย เงินเดือน การส่งออก และ



ภาคการผลิต แต่มีการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ 27.5% 
ในการเข้าสู่ตลาดบรูไนบริษัทส่วนมากต้องท าการระบุและแต่งตั้งตัวแทนท้องถิ่นหรือผู้จัดจ าหน่าย 

สถานที่ตั้งทางธุรกิจ 

 ทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นเมืองหลวงของบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) และอ าเภอที่
อยู่ติดกันของ Gadong และ Kiulap เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมแก่การท าธุรกิจ 

 ในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีภาคน้ ามัน ก๊าซ และพลังงานใน Seria 
 บริเวณชายฝั่งทะเล รัฐบาลได้สร้างสวนอุตสาหกรรม (Industrial Park) ที่ Sungai Liang ซ่ึงต้ังอยู่ใกล้กับ

โรงกลั่นเมทานอลแห่งใหม่ 

การว่าจ้างงาน 

การว่างงานเป็นปัญหาหลักของประเทศบรูไน ที่มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 4% ประชากรส่วนใหญ่ท างานใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคน้ ามัน ภาคอุตสาหกรรมก๊าซ และภาคการเงินในประเทศบรูไนมีศูนย์การจ้างงานส าหรับ
ชาวบ้านที่เรียกว่า 'Pusat Pekerjaan Tempatan' ด าเนินงานโดยกระทรวงกิจการภายใน ซึ่งท าหน้าที่ดูแล
ประชาชนชาวบรูไน โดยเฉพาะนักศึกษาที่เพ่ิงเรียนจบ เพ่ือช่วยให้พวกเขาได้งาน บรูไนมีแรงงานต่างชาติเป็น
จ านวนมากทั้งๆทีม่ีข้อจ ากัดด้านแรงงาน แรงงานต่างชาติประกอบไปด้วยแรงงานจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย 
อินเดีย และบังกลาเทศ แรงงานจะต้องขอใบอนุญาตท างานส าหรับชาวต่างชาติซึ่งมีอายุประมาณ 2 ปี และ
สามารถต่ออายุได้ ประเทศบรูไนได้มีการปรับปรุงกฏระเบียบด้านการจ้างงานเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของ
พนักงาน กฏระเบียบครอบคลุมถึง การลาประจ าปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอนเกษียณอายุ รวมไปถึงการ
ปกป้องสิทธิของพนักงานนอกเวลา (Part-time workers) กฏระเบียบมีการปรับใช้กับแรงงานท้องถิ่นและแรงงาน
ต่างชาติที่ท างานในประเทศ แต่ไม่สามารถน าไปใช้ได้กับราชการ ชาวเรือ แรงงานในประเทศ และผู้จัดการ 
ผู้บริหารและผู้ที่อยู่ในต าแหน่งที่เป็นความลับ 
 
ข้อมูลด้านการจ้างงานโดยทั่วไป 
เงินเดือน 
 

 ไม่มีการก าหนดเงินเดือนขั้นต่ า 
 พนักงานต้องได้รับการจ่ายค่าแรงอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน 
 ต้องได้รับเงินเดือนไม่ช้ากว่า 7 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาท างาน 

เวลาท างาน  



 พนักงานที่มิได้ท างานเป็นกะ: ไม่เกิน 8 ชม.ต่อวัน ไม่เกิน 44 ชม.ต่ออาทิตย์ 
 พนักงานที่ท างานเป็นกะ: ไม่เกิน 12 ชม.ต่อวัน ไม่เกิน 44 ชม.ต่ออาทิตย์ ในช่วงระยะเวลา 3 อาทิตย์ 
 การท างานล่วงเวลาสูงสุด ไม่เกิน 72 ชม.ต่อเดือน 
 วันหยุด อย่างน้อยหนึ่งวันต่อเดือน 

ลาประจ าปี  
11 วันต่อปี 
ลาป่วย  
14 วันโดยต้องมีใบรับรองแพทย์ 
ลาคลอด  
9 อาทิตย์ 
  

กฏระเบียบด้านการลงทุน 

มาตรการด้านภาษี 
อัตราภาษีปกติ (MFN) ของบรูไนค่อนข้างต่ า โดยเฉลี่ยที่ 3.1% ในปี พ.ศ. 2543 โดยสินค้าเกษตรเป็น 0% และ
สินค้าท่ีไม่ใช่สินค้าเกษตร 3.6% แต่ในสินค้าประเภทยานยนต์ยังมีภาษีสูงถึง 200% บรูไนผูกพันภาษีภายใต้ WTO 
ประมาณ 95% ของพิกัดภาษีทั้งหมดอัตราภาษีผูกพันเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 24.8% ท าให้มีช่องว่างระหว่างภาษีที่เก็บจริง
กับอัตราภาษีผูกพัน ซึ่งท าให้เกิดความไม่แน่นอนแก่ผู้ประกอบการเนื่องจากทางการมีโอกาสพิจารณาขึ้นอัตราภาษี
ที่เก็บจริงได้โดยไม่เกินอัตราที่ผูกพันไว้ อย่างไรก็ตาม บรูไนไม่เคยใช้มาตรการดังกล่าว แม้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจในเอเซีย 
สินค้าท่ีมีอัตราภาษีสูงได้แก่ สินค้าประเภทไม้ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากโลหะ เครื่องจักร และเคมีภัณฑ์ โดย
ภาษีในสินค้าที่ยังไม่ได้แปรรูปจะสูงกว่าสินค้าส าเร็จรูป 
การห้ามน าเข้า 
บรูไนห้ามน าเข้าฝิ่น ประทัด วัคซีนจากไต้หวัน อาวุธ และกระสุนด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพและศีลธรรม  
  
 การจ ากัดการน าเข้า 
มีการจ ากัดการน าเข้าข้าว น้ าตาล เกลือ เนื้อวัว เป็ด ไก่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ด้วยเหตุผลด้านความ
ปลอดภัย) พืชและสัตว์มีชีวิต ไม้แปรรูป และยานพาหนะที่ใช้แล้วอย่างต่ า 5 ปี (ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย)
นอกจากนี้ไข่ที่น าเข้ามาต้องมีการแสตมป์เพ่ือแยกความแตกต่างจากไข่ที่ได้จากในประเทศ เพ่ือป้องกันการลักลอบ
น าเข้าไข่ที่ไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัย  
 



การขอใบอนุญาตน าเข้า 
สินค้าท่ีต้องขอใบอนุญาตก่อนการน าเข้า ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมือแพทย์ เคมีภัณฑ์ พืชและ
สัตว์มีชีวิต  
   
โควต้าการน าเข้า 
ประเทศบรูไนไม่มีโควต้าการน าเข้าสินค้า แต่การน าเข้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ เป็ด และไก่ อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแล โดยมีการก าหนดเพดานน าเข้าทุกปี เพ่ือป้องกันสินค้าล้นตลาด  
  
มาตรฐานสินค้า 
ปัจจุบัน บรูไนยังไม่มีมาตรการบังคับใช้ด้านมาตรฐานสินค้า แต่มีมาตรฐานที่น ามาใช้โดยความสมัครใจ 27 
มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง หน่วยงานหลักด้านมาตรฐานและการประเมิน คือ ส านักวิจัยและวางแผนการ
ก่อสร้าง กระทรวงการพัฒนา  
การจ ากัดการส่งออก 
สินค้าท่ีมีข้อจ ากัดการส่งออก ได้แก่ ไม้ซุง ปาล์มน้ ามัน ข้าว และน้ าตาล ซึ่งการจ ากัดส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ความมัน่คงของอุปทานภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีข้อจ ากัดการส่งออกไม้ซุงด้วยเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อม  

มาตรการอ่ืนที่กระทบการค้า 
บรูไนมีนโยบายอุตสาหกรรมซึ่งใช้เพื่อพัฒนาสาขาท่ีมีความส าคัญ โดยเฉพาะสาขาบริการ มาตรการที่ส าคัญได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาแห่งชาติ 5 ปี ซึ่งได้จัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุนในสาขา
เป้าหมาย โดยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีและท่ีมิใช่ภาษี และการลงทุนในธุรกิจสาขาที่มีความส าคัญของรัฐบาลโดย
ผ่านบริษัทผู้ถือหุ้น (Holding Company) คือ Semaun Holdings ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวง
อุตสาหกรรมและทรัพยากรพ้ืนฐาน โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนร่วมกับต่างชาติในภาคการผลิต รวมถึงปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติ 
เครื่องมือส าคัญที่รัฐบาลใช้เพ่ือดึงดูดการลงทุน คือ ภาษีและสิ่งจูงใจอ่ืนๆ เช่น การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
8 ป ีส าหรับบริษัทที่ลงทุนในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ Pioneer Status Programme การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยได้จัดตั้งกองทุน Working Capital Credit Fund มูลค่า 200 ล้าน
เหรียญบรูไน เมื่อเดือนมกราคม 2544 โดยเน้นกิจกรรมในสาขาการก่อสร้าง การท่องเที่ยว และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 มาตรการที่มิใช่ภาษีของบรูไนที่มีผลกระทบต่อสินค้าไทย 



   สินค้า (HS)     รายละเอียด  

      ข้าว (1006)       ต้องขออนุญาตการน าเข้า 

      ผักและผลไม้สด    SPS: ก าหนดค่าสูงสุดของสารปนเปื้อน Insecticide ไม่เกิน 1 ppm 
สารปนเปื้อน fungicide ไม่เกิน 2 ppm ห้ามน าเข้าผักสด 6 ชนิดคือ 
พริกข้ีหนู ขึ้นฉ่าย ต้นหอม คะน้าแขนง ผักชีฝรั่ง มะเขือเทศ เนื่องจากมี
สารปนเปื้อนสูงเกินกว่าที่มาตรฐานก าหนด 
TBT: ต้องขอใบอนุญาตน าเข้าล่วงหน้า และต้องมีใบรับรองปลอด
ศัตรูพืช 

      ส้ม มะนาว มะกรูด     SPS: ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าและใบรับรองศัตรูพืช ก่อนส่งออกต้อง
ท า Cold Treatment เพ่ือก าจัดแมลงวันผลไม้ท่ีอุณหภูมิไม่เกิน –0.5 
องศาเซลเซียส นาน 14 วัน หรือขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์อุณหภูมิไม่
เกิน –0.5 องศาเซลเซียส นาน 14 วัน 

      ผักบุ้ง มันเทศ       SPS: ต้องมีใบอนุญาตน าเข้า และมีใบรับรองปลอดศัตรูพืขซึ่งระบุ
ด้วยว่ามาจากต้นพืชที่ไม่ปรากฎอาการของโรคพืชที่มองเป็นได้ด้วยตา
เปล่า 

      น้ าตาล(1701)       ต้องขอใบอนุญาตน าเข้าซึ่งการน าเข้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบ G-TO-
G ดังนั้นถ้าเป็นภาคเอกชนต้องขอใบอนุญาต 

 อาหารทะเลกระป๋อง/แปร
รูป 

      ห้ามน าเข้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปทุกชนิด 

      ไก่แช่เย็นแช่แข็ง 
(0207) 

      TBT: ต้องมีตราฮาลาลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งบรูไนมีกระบวนการผลิตเนื้อ
ไก่ฮาลาลที่เข้มงวดและทางการบรูไนต้องตรวจรับรองโรงงานที่ผลิตก่อน 

      เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเลคทรอนิกส์ 

      TBT: มาตรการควบคุมการน าเข้าโดยจะต้องมีการทดสอบและ
เป็นไปตาม British Standard 
การแก้ไขปัญหาของไทย – เครื่องใช้ไฟฟ้าควรต้องผ่านการอนุมัติและ
ออกใบอนุญาตจากส านักงานมาตรฐานสินค้าของไทยก่อนการน าเข้า 

      ยาและเคมีภัณฑ์       TBT: ยาที่จะน าเข้าต้องเป็นยาที่ได้รับจดทะเบียนยาในบรูไน 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

      ยานยนต์และชิ้นส่วน 
      ต้องขอใบอนุญาตน าเข้าโดยต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัย
ของยานยนต์ 



 
 
 
 
 
 



7. ประเทศเวียดนาม 
 

โอกาสทางการตลาด 

การส่งเสริมการลงทุน 
ประเทศเวียดนามเป็นตลาดที่มีโอกาสส าหรับนักธุรกิจไทย ด้วยประชากรถึง 90.6 ล้านคน วัฒนธรรมที่ไม่แตกต่าง
มากนัก สามารถท าความเข้าใจได้ เดินทางไปมาหาสู่ได้หลากหลายช่องทาง รวมทั้งเส้นทางการค้า EWEC (East 
West Economic Corridor) หรือเส้นทางหมายเลข 9 ซึ่งเชื่อมระหว่างประเทศไทยผ่านประเทศลาว ไปสิ้นสุดที่
เมืองดานัง ตอนกลางของประเทศเวียดนาม 
เวียดนามมีการเติบโตอย่างโดดเด่นจากอัตราการเพ่ิมของ GDP เฉลี่ย 7% ต่อปีต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกือบ 10 ป ี
การใช้จ่ายของประชาชนในประเทศเติบโตเฉลี่ย 20% ต่อปี นโยบายภาครัฐได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม 
นโยบายการค้าการลงทุนเอ้ือประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติ ท าให้เงินลงทุนหลั่งไหลเข้าสู่เวียดนามเป็นจ านวนมาก 
และท่ีส าคัญ คือ เวียดนามมีระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพ ถึงแม้จะเป็นประเทศสังคมนิยมแต่ก็เปิดกว้างในด้าน
นโยบายการค้าการลงทุน มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งท าให้การติดต่อค้าขาย
ระหว่างประเทศสะดวกยิ่งข้ึน 
ในภาคแรงงานที่เวียดนามมีความโดดเด่นอันเนื่องมาจากโครงสร้างประชากรที่กว่า 50% เป็นประชากรที่มีอายุต่ า
กว่า 30 ปี อัตราการรู้หนังสือของประชาชน (Literacy Rate) อยู่ที่ 94% คนเวียดนาม มีความขยัน ใฝ่รู้ นิยมเรียน
เพ่ิมเติม โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับงานจากบริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุน 

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 

World Trade Organization - WTO  
การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO) เมื่อปี ค.ศ. 2005 ซึ่งเวียดนามเป็น
สมาชิกล าดับที่ 150 อย่างเป็นทางการ ท าให้ประเทศสมาชิกของ WTO สามารถส่งออกสินค้าและบริการรวมทั้ง
ขยายการลงทุนไปยังเวียดนามได้มากข้ึน 
 
ASEAN Free Trade Area - AFTA  
เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2538 โดยเวียดนามได้รับการต่อเวลาในการ
ด าเนินการตามพันธกรณี CEPT for AFTA เป็นเวลา 3 ปีหลังจากประเทศสมาชิกอาเซียนดั้งเดิม โดยมีก าหนดต้อง
เริ่มลดภาษีสินค้าในรายการสินค้าลดภาษีท่ัวไป (Inclusion List) ในปี พ.ศ. 2539 และลดลงเหลือที่อัตรา 0-5% 
ในปี พ.ศ. 2549 และเริ่มลดภาษีสินค้าเกษตรไม่แปรรูปในบัญชีอ่อนไหว (Sensitive List) ในปี พ.ศ. 2547 ให้
เหลือที่อัตรา 0-5% ในปี พ.ศ. 2556 
 



โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง(Greater Mekong Sub region: GMS) 
เป็นโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ 
ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า
การลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและบริการ สนับสนุนการจ้างงาน และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พ้ืนที่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกันตลอดจนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก 
กลุ่มประเทศ GMS มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 2 ล้าน 3 แสนตารางกิโลเมตร หรือประมาณพ้ืนที่ของยุโรปตะวันตก มี
ประชากรรวมกันประมาณ 250 ล้านคน และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางใน
การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการฯ นี้ จะมีการ
ร่วมมือกันใน 9 สาขา ได้แก่คมนาคมขนส่งโทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน เกษตร สิ่งแวดล้อม การ
ท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
อาเซียนให้ความส าคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลังจากการจัดตั้งเขต
การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ได้บรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2546 ที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2545 ได้เห็นชอบให้อาเซียนก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) และให้อาเซียนปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานภายในของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ รายงานการจัดท า
แผนที่การตลาดส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสู่ตลาดสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
บทที3่ หน้า 3-84 ภายใต้หัวข้อเวียดนามกับข้อตกลงระหว่างประเทศ (5.2) 

ลู่ทางการค้าการลงทุน 

ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนต่างประเทศ ควรใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบค่อย
เป็นค่อยไป โดยไม่ควรลงทุนในช่วงแรกอย่างเต็มที่โดยใช้เงินทุนทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศมี
ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงส าหรับผู้ที่ไม่เคยลงทุนในประเทศนั้นมาก่อน โดยรูปแบบการลงทุน
อาจจะเริ่มที่การทดลองจ าหน่ายสินค้าในตลาดเป้าหมายก่อน เมื่อเห็นว่ามีก าลังซื้อแล้วจึงค่อยลงทุนและขยายการ
ผลิต 
ในด้านการหาผู้ร่วมทุนหรือตัวแทนท้องถิ่นในการบริหารกิจการที่เข้าไปลงทุนนั้นผู้ประกอบการควรใช้เวลาในการ
คัดสรรผู้ร่วมทุนท่ีมีความน่าเชื่อถือให้ได้มากท่ีสุด โดยอาจขอค าแนะน าจากสมาคมผู้ประกอบการไทยในประเทศ



นั้นๆ และหน่วยงานภาครัฐของไทยในประเทศนั้นๆ 
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความประสงค์ลงทุนในประเทศเวียดนามควรท าการวิเคราะห์สภาพตลาดและก าหนด
จุดยืนผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ชัดเจน และควรมีกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างและรักษาเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี ้เนื่องจากคู่แข่งในประเทศที่เข้าไปลงทุนอาจสามารถลอกเลียนแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะใกล้เคียงได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
 
SWOT Analysis 
จุดแข็ง 
1. รัฐบาลมีเสถียรภาพสูง เพ่ิมความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน 
2. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
3. ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและราคาถูก 
4. มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
5. มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่โดดเด่น 
 
จุดอ่อน 
1. กฏหมายไม่ชัดเจนและไม่ทันสมัย 
2. สาธารณูปโภคล้าหลัง 
3. ขาดแคลนผู้บริหารระดับกลาง 
4. ค่าเช่าที่ดินและส านักงานมีราคาสูง 
5. ขาดแคลนอุตสาหกรรมสนับสนุน 
 
โอกาส 
1. มีประชากรมาก และค่าจ้างต่ า 
2. อยู่ใกล้ประเทศไทย สะดวกต่อระบบการขนส่ง 
3. เป็นสมาชิกของ WTO ท าให้สะดวกแก่การส่งออก 
4. สามารถเป็นฐานการผลิตได้เนื่องจากทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ 
5. สินค้าไทยเป็นที่นิยมเนื่องจากคุณภาพดีและราคาถูก 
6. มีวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ 
7. มีการสนับสนุนจากภาครัฐของไทย 
 



อุปสรรค 
1. เป็นตลาดเสรี คู่แข่งมีจ านวนมาก 
2. มีการปลอมแปลงสินค้าสูง 
3. ค่าประชาสัมพันธ์ค่อนข้างสูง และกฏระเบียบเข้มงวด 
4. ค่าขนส่งสูง เพราะมีข้อจ ากัดเข้มงวด 
5. ความแตกต่างของผู้บริโภคท้ังสามภาค 
6. กฏหมายแรงงาน 
 
อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ รายงานการจัดท าแผนที่การตลาดส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
สู่ตลาดสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บทที4่ หน้า 4-5 ภายใต้หัวข้อการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและ
ข้อจ ากัด ของประเทศเวียดนามในภาพรวม (SWOT) 
 
แนวโน้มของสินค้าที่อยู่ในความสนใจของเวียดนาม 
• อุตสาหกรรมชิ้นส่วนจักรยานยนต์ 
• อุตสาหกรรมบริการจักรยานยนต์ 
• อุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง 
• อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค และบริโภค (อาหาร สิ่งทอ และเครื่องส าอาง) 
• อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ รายงานการจัดท าแผนที่การตลาดส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
สู่ตลาดสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บทที3่ หน้า 3-37 ภายใต้หัวข้อวิเคราะห์อุปสงค์ในประเทศเวียดนามแยก
รายผลิตภัณฑ์ และ บทที่2 หน้า 2-1 ภายใต้หัวข้อภาพรวมศักยภาพของ SMEs ในประเทศไทย 

วิจัยตลาด 

ข้อมูลสถิติการส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศเวียดนามแบ่งตามกลุ่มของสินค้า 
 
สินค้าเกษตรกรรม 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

      ยางพารา       2,333.00 

      ข้าวโพด       1,210.30 

      ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง       716.4 



      กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง       320.8 

      ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง       311.4 

      ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ๆ       154.1 

      เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้ส าหรับการเพาะปลูก       145.2 

      ปลาหมึกสดแช่เย็น แช่แข็ง       124.3 

      กระดูกสัตว์และขนสัตว์ปีก        88 

      ปลาแห้ง       42.4 

      รวม 10 รายการ         5,446.00 

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทย กระทรวงพาณิชย์ 

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

      น้ าตาลทราย        3,184.30 

      เครื่องดื่ม        1,968.10 

      อาหารสัตว์เลี้ยง        639.5 

      ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่นๆ        430.2 

      ไขมันและน้ ามันจากพืชและสัตว์        210.2 

      หมากฝรั่งและขนมที่ไม่มีโกโก้ผสม        121.6 

      สิ่งปรุงรสอาหาร        105 

      นมและผลิตภัณฑ์นม        101.7 

      โกโก้และของปรุงแต่ง        90.9 

      ผลไม้กระป๋องและแปรรูป        63.1 

      รวม 10 รายการ         6,914.70  

ที่มา: โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทย กระทรวงพาณิชย์ 

สินค้าอุตสาหกรรม 



   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

       เม็ดพลาสติก        8,573.80 

       เคมีภัณฑ์        7,371.50 

       เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์        6,710.00 

       ผลิตภัณฑ์ยาง        5,536.80 

       รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ        5,347.10 

       เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ        4,801.70 

       เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ        4,095.90 

       เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล        3,937.60 

       รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ        3,789.50 

       ผ้าผืน        3,085.20 

       รวม 10 รายการ        53,249.10 

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทย กระทรวงพาณิชย์ 

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

       น้ ามันส าเร็จรูป        12,961.00 

       แร่ยิปซัม        453.7 

       ก๊าซปิโตรเลียมเหลว        102.8 

       สังกะสี        247.7 

       เฟลค์สปาร ์        7.10 

       น้ ามันดิบ        7.10 

       แบไรท ์        2.00 

                

                

       รวม 10 รายการ 13,678.60 



ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทย กระทรวงพาณิชย์ 

การเข้าสู่ตลาด 

การเข้าตลาดของสินค้าทุกประเภท ในช่วงเริ่มต้นก่อนการเข้าตลาด แนะน าให้เริ่มต้นจากการส่งออก 
(Exporting) ไม่ว่าจะส่งออกทางตรง (Direct Export) ไปยังลูกค้าท่ีต่างประเทศ หรือส่งออกทางอ้อม (Indirect 
Export) โดยการส่งให้แก่ลูกค้าในประเทศเพ่ือท าการส่งออกไปยังต่างประเทศอีกทีหนึ่งก็ตาม 
 
1. ทางบก 
ปัจจุบันมีถนนระหว่างประเทศหมายเลข 9 หรือ East-West Economic Corridor (EWEC) เป็นเส้นทางถนนที่
เชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเข้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยสามารถเดินทางจากจังหวัดมุกดาหาร 
ประเทศไทย ผ่านแขวงสะหวันนะเขตของสปป.ลาว ไปสิ้นสุดที่นครดานังประเทศเวียดนามเป็นช่องทางการ
เดินทางที่สะดวก และได้รับความนิยมส าหรับการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว แต่ส าหรับการขนส่งปัจจุบันยังมีต้นทุนที่
สูง เนื่องจากการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ จะเป็นการขนส่งทางเดียว กล่าวคือ เป็นการขนส่งสินค้าจากประเทศไทย
เพ่ือเข้าไปจ าหน่ายที่ประเทศเวียดนามเพียงอย่างเดียว แต่การส่งสินค้าจากเวียดนามกลับมายังประเทศไทยยังน้อย
อยู่ ท าให้ต้องวิ่งรถเปล่ากลับประเทศไทย ส าหรับการขนส่งทางบกระหว่างเมืองในเวียดนาม สามารถท าได้ทั้งทาง
รถยนต์และทางรถไฟ 
 
2. ทางน้ า 
เวียดนามเป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาวทอดจากภาคเหนือถึงภาคใต้ และมีท่าเรือพาณิชย์
ทั้งหมด 17 ท่า รองรับสินค้าได้ประมาณ 15 ล้านตันต่อวันการขนส่งทางน้ าไปยังประเทศเวียดนามเป็นที่นิยม และ
มีราคาถูกกว่าการขนส่งทางบก แต่ใช้ระยะเวลานานกว่า กล่าวคือ ใช้ระยะเวลาในการขนส่งจากประเทศไทยถึง
ท่าเรือประเทศเวียดนามเฉลี่ยประมาณ 2-3 วัน 
 
นครไฮฟอง : ไฮฟอง เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ และใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศ 
นครโฮจิมินห์ : มีท่าเรือที่ส าคัญ คือ ท่าเรือ Saigon Port มีปริมาณสินค้าเข้า-ออก 14,181.3 พันตัน เป็นท่าเรือ
ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
นครเกิ่นเธอ : เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ าของจังหวัดลุ่มน้ าโขงมีทั้งท่าเรือทางทะเลภายในประเทศ ท่าเรือ
ทางแม่น้ า และก าลังก่อสร้างท่าเรือระหว่างประเทศเพ่ือรองรับการขยายตัวทางการค้า 3. ทางอากาศ 
ปัจจุบันเวียดนามมีสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง ทางภาคเหนือ กลาง และใต้ และมีสนามบินขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง 



และมีสนามบินที่ก าลังอยู่ระหว่างการยกฐานะให้เป็นสนามบินนานาชาติ อีกหลายแห่ง 
นครไฮฟอง : มีสนามบิน 2 แห่ง คือ สนามบิน Ken An เป็นสนามบินระดับจังหวัด และสนามบิน Cat Bi Airport 
ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาให้เป็นสนามบินนานาชาติอีกแห่งทางภาคเหนือ 
นครโฮจิมินห์ : มีสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat International Airport เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ และรัฐบาลมีนโยบายสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ คือสนามบินนานาชาติ Long Thanh (ลอง ถั่น) 
โดยปัจจุบันก าลังเริ่มด าเนินการแล้ว 
นครเกิ่นเธอ : มีสนามบิน 1 แห่ง คือ สนามบิน Tra Noc Airport) ปัจจุบันใช้เป็นสนามบินภายในประเทศ โดย
รัฐบาลมีโครงการพัฒนาให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติของพ้ืนที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง 
 
การกระจายสินค้าในประเทศเวียดนาม 
การจัดจ าหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคในประเทศเวียดนามจะต้องได้รับใบอนุญาต ดังนั้นในการกระจายสินค้า จึงต้อง
กระจายผ่านตัวแทนจ าหน่ายที่มีใบอนุญาตเท่านั้น อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงานการจัดท าแผนที่การตลาด
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสู่ตลาดสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บทที5่ หน้า 5-3 
ภายใต้หัวข้อการเข้าตลาด 

สถานที่ตั้งทางธุรกิจ 

นครไฮฟอง 

ไฮฟองเป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานเครื่องจักรกล มีการผลิต กระจก อิฐ ซีเมนต์ และ เตาเผา รวมทั้ง

โรงงานอาหาร และ เสื้อผ้า นอกจากนี้ไฮฟองมีธุรกิจที่ขยายตัวมากขึ้นคือธุรกิจก่อสร้าง เพราะมีท่าเรือน้ าลึก เป็นที่

ขนถ่ายสินค้า 

GDP ของนครไฮฟอง อยู่ที่ 15,799.3 ล้านดอง (1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีสัดส่วน GDP ภาคเกษตร: 

ภาคอุตสาหกรรม: ภาคบริการ เท่ากับ1,681.2 : 6,453.1 : 7,665 โดยภาคบริการถือว่าครองสัดส่วน GDP มาก

ที่สุดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าคือ 57 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน (ประมาณ 1,880 บาท) ไม่รวมส่วนที่นายจ้าง

จะต้องจ่ายค่าสวัสดิการให้แก่รัฐบาลอีก 22% 

 

นครโฮจิมินห์ 

เนื่องจากนครโฮจิมินห์ (ไซ่ง่อน) เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามในอดีต เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการส าคัญๆ 

สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงเส้นทางการค้าและการคมนาคมหลักของประเทศ ประชากรในเขตพ้ืนที่มีความหนาแน่น



สูง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ส่งผลให้มีรายได้ต่อหัวสูงกว่าเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศ รวมถึง

ระดับการศึกษาและรสนิยมที่ดี ท าให้นครโฮจิมินห์เป็นพื้นที่ที่ประชากรมีอ านาจซื้อสูงมาก รายได้ของประชากรใน

เมืองโฮจิมินห์เฉลี่ย 2,180 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี มีก าลังซื้อสูงสุดของประเทศ ทั้งจากการมีงานท า และเงินโอนจาก

ชาวเวียดนามโพ้นทะเล ซึ่งอยู่กระจัดกระจายไปทั่วโลกทั้งยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรปตะวันออก รวมกว่า 

3.5 ล้านคน ซึ่งในแต่ละปีส่งเงินกลับมาให้ญาติ ประมาณ 6-8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ กว่า 60% ส่งมาให้ญาติที่อยู่

ในนครโฮจิมินห์และบริเวณจังหวัดโดยรอบ นครโฮจิมินห์มี GDP ในปี ค.ศ. 2006 อยู่ที่ 169,559 ล้านดอง (10.6 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และมีค่าเฉลี่ยการใช้จ่ายอยู่ที่ 802,000 ดอง/เดือน/คน (49.9 เหรียญสหรัฐฯ) โดยเป็นเมืองที่

มี GDP สูงที่สุดของเวียดนาม มีสัดส่วนของการค้า ภาคเกษตร : ภาคอุตสาหกรรม : ภาคบริการ เท่ากับ 3,770 : 

116,309 : 110,463 ล้านดอง/ปี โดยส่วนใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา GDP เติบโต 10-14% 

ในขณะที่การเติบโตในระดับประเทศอยู่ที่ประมาณ 7% เท่านั้น 

 

นครเกิ่นเธอ 

GDP ของนครเกิ่นเธอ อยู่ที่ 15,670 ล้านดองในปี 2006 (1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจอยู่ใน

ภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดถึง 43.7% รองลงมาได้แก่ภาคบริการ 35% ส่วนภาคเกษตรอยู่ที่ 21.2% เนื่องจาก

สภาพดินเป็นที่ลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่จังหวัดทั้งหมด 3,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 78% ของพ้ืนที่

ลุ่มแม่น้ าโขงของเวียดนาม นครเกิ่นเธอมีพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 2,370 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเป็นพื้นที่นา 

1,700 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่สวน 370 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั้น 300 ตาราง

กิโลเมตร เป็นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ าซอง เฮา (Song Hau) 400 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเหมาะแก่การประมงน้ าจืด สินค้า

ผลผลิตทางการเกษตรหลักของจังหวัดเกิ่นเธอ ได้แก่ ข้าว อ้อย ผลไม้ ข้าวโพด ฯลฯ อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 

รายงานการจัดท าแผนที่การตลาดส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสู่ตลาดสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม บทที่4 หน้า4-1 ภายใต้หัวข้อ วิเคราะห์ตลาดเวียดนาม 

การว่าจ้างงาน 

ปัจจุบันบริษัทต่างชาติสามารถจ้างแรงงานท้องถิ่นได้โดยตรง ยกเว้นสถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศ
เท่านั้นที่ยังต้องจ้างแรงงานและจ่ายเงินเดือนผ่านหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้บริษัทต้องจ่ายค่าประกันสังคม 15%และ
ค่าประกันสุขภาพอีก 2% ของค่าจ้างเงินเดือนให้กับพนักงานชาวเวียดนามด้วย ขณะเดียวกันพนักงานชาว
เวียดนามต้องจ่ายค่าประกันสังคม 5% และค่าประกันสุขภาพ 1% เช่นเดียวกัน 



ส าหรับแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานทหารผ่านศึกและสวัสดิการสังคมของเวียดนามก าหนดเงื่อนไขการจ้าง
แรงงานต่างชาติว่าบริษัทสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้เฉพาะต าแหน่งที่ต้องใช้ทักษะความช านาญสูงซึ่งไม่
สามารถสรรหาได้ภายในเวียดนาม โดยให้ยื่นค าขอจ้างแรงงานต่างชาติ (Work Permit) เป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
ส านักงานแรงงานในท้องถิ่นและต้องระบุระยะเวลาการจ้างแรงงานต่างชาติดังกล่าว พร้อมแผนการฝึกอบรม
บุคลากรชาวเวียดนามให้มีความสามารถทัดเทียมเพ่ือท างานแทนแรงงานต่างชาติได้ในอนาคต 
การขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ (Work Permit) บริษัทต้องน าหลักฐานต่างๆ อาทิ หนังสือเดินทางและ
ทะเบียนบ้านทั้งต้นฉบับและส าเนา พร้อมด้วยสัญญาจ้างงานระบุเหตุผลการว่าจ้าง ที่อยู่ของบริษัทเป็นภาษา
เวียดนาม แผนภูมิโครงสร้างบุคลากรของบริษัท รายชื่อแรงงานต่างชาติทั้งหมด ทะเบียนบริษัท หนังสือระบุ
วัตถุประสงค์ของบริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริหารบริษัท หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการท างาน 
หนังสือรับรองสุขภาพออกโดยโรงพยาบาลที่รัฐก าหนด หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม 
ถ้าแรงงานมาจากประเทศไทยต้องให้สันติบาลพิมพ์ลายนิ้วมือและรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หลังจาก
นั้น ให้กระทรวงการต่างประเทศประทับตราและสถานทูตเวียดนามในประเทศไทยรับรองความถูกต้องของเอกสาร 
และส่งต่อไปยังกระทรวงต่างประเทศของเวียดนามเพ่ือรับรองตราของสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ท้ายที่สุด
น าไปแปลเป็นภาษาเวียดนามพร้อมรับรองความถูกต้องโดยบุคคลที่ท าหน้าที่รับรองลายมือชื่อ (Notary Public) 

การสื่อสาร 

ภาษาทางการคือ ภาษาเวียดนาม ภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ คือ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และภาษาจีน 

กฏระเบียบด้านการลงทุน 

รัฐบาลเวียดนามมีการส่งเสริมในเรื่องการลงทุนของชาวต่างชาติ และมีการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการลงทุนอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนท้องถิ่นกับนักลงทุนชาวต่างชาติ โดยรัฐบาลออก

กฎหมายองค์กรธุรกิจฉบับใหม่ภายใต้กรอบ Unified Enterprise Law มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปี 

พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ประกอบด้วย กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ (Law on Foreign Investment: LI) 

กฎหมายองค์กรธุรกิจ (Law on Enterprise: LE) ซึ่งมีรายละเอียดมากถึง 171 มาตราที่นักลงทุนต้องรู้ รวมทั้ง

กฎหมายรัฐวิสาหกิจ (Law on State-owned Enterprise)  

รูปแบบการลงทุน 



 

ตามกฎหมายด้านการลงทุนของเวียดนาม ชาวต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจได้ใน 6 รูปแบบ คือ 1. การลงทุน 

100% (Foreign Direct Investment) 2. การร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น (Joint Venture) 3. การร่วมมือทางธุรกิจ 

(Business Cooperation Contract) 4. การลงทุนแบบ BOT (Built-Operate-Transfer) BTO (Built-Transfer-

Operate) BT (Built-Transfer) BOO (Built-Own-Operate) 5. การซื้อหุ้นของบริษัทเวียดนาม 6. การตั้ง

ส านักงานตัวแทน (Representative Office) และมีวิธีการลงทุนอีกบางประเภทที่นักลงทุนชาวไทยแนะน า คือ 

การใช้ตัวแทน หรือที่เรียกว่านอมินี (Nominee) และการเช่าสถานที่พร้อมใบอนุญาต อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 

รายงานการจัดท าแผนที่การตลาดส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสู่ตลาดสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม บทที่3 หน้า 3-70 ภายใต้หัวข้อ รูปแบบการลงทุน  

ภาษ ี

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามกฤษฎีกาภาษีเงินได้นิติบุคคลของเวียดนามฉบับล่าสุด และได้ประกาศใช้เมื่อต้นปี 

พ.ศ. 2552 ระบุว่าธุรกิจทุกประเภทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราเดียวกันทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ 

คือ 25% ยกเว้นกิจการลงทุนที่ได้รับสิทธิพิเศษในการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับชาวต่างชาติที่ท างานอยู่ในเวียดนามเกิน 183 วันต่อปี เสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาในอัตราก้าวหน้าตามระดับเงินเดือนที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ได้รับจากในหรือนอกประเทศเวียดนามก็

ตาม (Global Basis) รวมถึงค่าเช่าบ้านที่บริษัทจ่ายให้ ต้องน ามารวมเพ่ือค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย แต่

ถ้าอยู่รวมกันไม่ถึง 183 วันในปีภาษี ก็ให้เสียภาษีอัตราเหมา 20% ของรายได้ 

3. ภาษีส่งออกและน าเข้า สินค้าส่งออกมีเพียงไม่กี่รายการที่ต้องเสียภาษีส่งออก เช่น การส่งออก

ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นข้าว แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากป่า ปลา และเศษเหล็ก อัตราภาษีสูงสุดไม่เกิน 45% 

ส่วนภาษีน าเข้าจัดเก็บในอัตราสูงส าหรับสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย ขณะที่สินค้าประเภท

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ วัตถุดิบที่จ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ อัตรา

ภาษีน าเข้าอยู่ในระดับต่ ามาก หรือไม่เก็บภาษีเลย สินค้าผ่านแดนหรือเพ่ือการบริจาคได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้า 

4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Value Added Tax: VAT) ประเทศเวียดนามเริ่มจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในปี พ.ศ. 2542 ใน

อัตรา 5-20% แล้วแต่ประเภทกิจการ และมีการปรับโครงสร้างจากเดิมที่มี 4 อัตราลดลงเหลือ 3 อัตรา คือ 0, 5 

และ 10% ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใน Decree No. 148/2004/ND-CP แก้ไข Decree No. 158/2003/ND-CP 

ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งประกาศนี้ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน และ



ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 กระทรวงการคลังได้ประกาศ Official Letter No. 9585BTC-CST 

ก าหนดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 0% ส าหรับการซื้อขายสินค้าและบริการให้แก่กิจการเพ่ือผลิตและส่งออก รวมถึงการ

ซื้อสินค้าหรือบริการเพ่ือคนงาน เช่น ค่าอาหารกลางวันที่จัดให้แรงงาน ค่าก๊าซหุงต้มและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ

กิจการที่ผลิตเพ่ือส่งออก โดยไม่มีการหักเงินกับแรงงานอีก โดยประกาศฉบับนี้ท าให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเดิม

มีประเด็นขอ้ถกเถียงว่าการซื้อสินค้าและบริการให้แรงงานในกิจการผลิตเพ่ือการส่งออก เป็นการจ าหน่ายเพื่อ

บริโภคในประเทศ จึงไม่อยู่ในข่ายเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 0% แต่ประกาศฉบับนี้ระบุชัดเจนว่ากรณีดังกล่าว คิดอัตรา

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 0% 

5. ภาษีก าไรจากการขายทรัพย์สิน (Capital Gain Tax) เป็นอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากบริษัทร่วมทุน (JV) บริษัทที่

ด าเนินกิจการในลักษณะสัญญาร่วมทุนธุรกิจ (BCC) หรือบริษัทที่ต่างชาติลงทุนเองทั้งหมด ในอัตรา 25% ของ

ก าไรจากการขายทรัพย์สิน (Gain) ได้แก่ ก าไรที่เกิดจากส่วนต่างราคาขายของทรัพย์สินลบด้วยต้นทุน หรือ ราคา

เดิมของทรัพย์สินลบด้วยต้นทุนในการโอนขาย 

6. ภาษีในการโอนก าไรกลับประเทศ (Profit Remittance Tax) 

 

ในอดีตการโอนก าไรออกนอกประเทศ จะต้องเสียภาษี 3, 5 หรือ 7% ขึ้นอยู่กับเงินลงทุน แต่กฎดังกล่าวได้ถูก

ยกเลิกแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ดังนั้น เมื่อนักลงทุนช าระภาษีในเวียดนามครบถ้วนแล้ว สามารถยื่นขอ

อนุญาตกรมสรรพากร พร้อมทั้งระบุจ านวนเงินก าไรที่ต้องการโอนกลับประเทศ เมื่อสรรพากรตรวจสอบแล้วว่าไม่

มีการค้างช าระภาษี และไม่มีการติดค้างค่าจ้างคนงาน ก็จะออกหนังสือรับรองให้ ผู้ขอโอนก็เพียงน าหลักฐานจาก

สรรพากรดังกล่าวมาแสดงต่อธนาคารเพ่ือขอโอนก าไรกลับประเทศไทยหรือประเทศอ่ืนๆ ได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอีก 

และนักลงทุนสามารถขอโอนก าไรกลับประเทศได้เป็นรายไตรมาส 

 

อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ รายงานการจัดท าแผนที่การตลาดส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

สู่ตลาดสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บทที3่ หน้า3-76 ภายใต้หัวข้อ ระบบภาษีอากรและหน้า 3-96 ภายใต้

หัวข้อมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) 

 

มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) 

โควต้าและใบอนุญาติในการน าเข้า 



ประเทศเวียดนามเริ่มมีการใช้ระบบการออกใบอนุญาตน าเข้าแบบอัตโนมัติในปี ค.ศ. 2008 ซึ่งผู้น าเข้าต้องขอ

ใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ (Ministry of Industry and Trade) ใบอนุญาต

ต้องออกภายในเวลา 5 วันท าการ รวมไปถึงหนังสือรับรองแหล่งก าเนิดที่จ าเป็นในการน าเข้าประเทศเวียดนาม ใน

ส่วนของสินค้าบางประเภทเช่น เกลือ ยาสูบ ไข่ และน้ าตาลจะอยู่ภายใต้โควต้าภาษี (Tariff-Rate quota) 

บรรจุภัณฑ์และฉลาก 

มีกฏระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าน าเข้าทุกชนิด รวมไปถึงข้อมูลภาคบังคับที่จะต้อง น าเสนอในภาษา

เวียดนามในส่วนของป้ายก ากับทั้งหมดรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ 

www.dncustoms.gov.vn/web_Eglish/english/nghi_dinh/89_ND_CP_30_08_2006.htm 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

คณะกรรมการรับรองมาตรฐาน มาตรวิทยาและคุณภาพ (STAMEQ) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นมาตรฐานแห่งชาติของประเทศเวียดนาม ระบบมาตรฐานของประเทศเวียดนามนั้นมีความซับซ้อนและขาด

ความโปร่งใส มาตรฐานและกฏระเบียบทางเทคนิคถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. มาตรฐานแห่งชาติ (TCVNs) 

และมาตรฐานขององค์กร (TCCSs) 2. กฏระเบียบทางเทคนิคแห่งชาติ (QCVNs) และ 3.กฏระเบียบทางเทคนิคใน

ท้องถิ่น (QCDPs) ในขณะที่มาตรฐานต่างๆ นั้นมีการน ามาใช้โดยสมัครใจ แต่กฏระเบียบทางเทคนิคเป็นสิ่งจ าเป็น 

ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ ของ Directorate For Standards, Metrology and Quality 

(STAMEQ) 

  

การเงินและการท าธุรกรรม 

ธนาคารทุกประเภทสามารถให้บริการได้ทุกประเภทบริการเท่าเทียมกัน ในเวียดนามมีธุรกรรมทุกอย่าง

เช่นเดียวกับประเทศไทย อาทิ เงินฝาก เงินกู้ การโอนเงินต่างประเทศ/ในประเทศ บริการเปิด L/C Import-

Export และอ่ืนๆ 

ประเภท และจ านวนของธนาคาร 

1. สาขาของธนาคารต่างชาติ 40 แห่งส าหรับธนาคารของไทย มี ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีสาขาท่ีนคร โฮจิมินห์ และ 

ฮานอย 

http://www.dncustoms.gov.vn/web_Eglish/english/nghi_dinh/89_ND_CP_30_08_2006.htm


2. ธนาคารของรัฐบาล 5 แห่ง 

3. ธนาคารร่วมทุน 6 แห่งมีธนาคารของไทย คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมทุนกับบริษัท ซี.พี. และธนาคารเกษตร

ของเวียดนาม 

4. Joint Stock Banks 38 แห่งเป็นธนาคารท้องถิ่น คล้ายกับบริษัทไฟแนนซ์ของไทยในสมัยก่อน มีทั้งขนาดเล็ก

และใหญ่ 

5. Local Foreign Banks 6 แห่ง 

 
 
 

8. ประเทศลาว 
 
โอกาสทางการตลาด 

ความน่าลงทุน 

การส่งเสริมการลงทุน  

1. กิจการการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก 
2. กิจการด้านกสิกรรม – ป่าไม ้แปรรูปผลิตภัณฑ์กสิกรรม ป่าไม้ และหัตถกรรม 
3. กิจการอุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกิจการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์และการ

พัฒนา กิจการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ฝีมือแรงงานและการปกปักรักษาสุขภาพของพลเมือง 
5. กิจการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6. กิจการผลิตวัตถุดิบ อุปกรณ์เพ่ือสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
7. กิจการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ 

ทุกโครงการของวิสาหกิจการลงทุนต่างประเทศจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมเติมดังนี้  

1. ก าไรที่น าไปขยายกิจการที่ได้รับอนุญาตจะได้รับการยกเว้นภาษีก าไรในปีการบัญชีถัดไป (ภาษาลาวใช้ค า
ว่า อากรก าไร ทั้งนี้อากรหมายถึงภาษีที่เก็บจากรายได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมอากรซึ่งเทียบเท่า



กรมสรรพากร ส่วนพาสี (ภาษี) ในภาษาลาวหมายถึงภาษีศุลกากรซึ่งเรียกเก็บจากการน าเข้าและส่งออกสินค้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมพาสี ซึ่งเทียบเท่ากรมศุลกากร) 

2. ส่งผลก าไร ทุน และรายรับอ่ืนๆ (หลังจากท่ีได้เสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามกฎหมายแล้ว) 
กลับประเทศของตนหรือผ่านประเทศที่สามได้ โดยผ่านธนาคารของ สปป.ลาว 

3. ได้รับยกเว้นภาษีน าเข้าและอากรที่เก็บจากการน าเข้าอุปกรณ์ เครื่องอะไหล่ พาหนะการผลิตโดยตรง
วัตถุดิบที่ไม่มีอยู่ภายในประเทศ หรือมีแต่ไม่เพียงพอผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปที่น าเข้ามาเพ่ือแปรรูปหรือ
ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก 

4. ได้รับยกเว้นภาษีขาออกส าหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออก 
5. อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ลงทุนใน สปป.ลาว มากกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐฯ มีสิทธิถือครองที่ดินเพื่ออยู่

อาศัยตามระยะเวลาของโครงการลงทุน (เป็นมาตรการใหม่) 

รัฐบาลลาวส่งเสริมการลงทุนในสาขาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม และบริการ โดยจะแบ่งสิทธิประโยชน์

เป็น 3 ระดับตามประเภทกิจการที่รัฐบาลให้ความส าคัญ เช่น กิจการที่ช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ยากและช่วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน และกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้  

 ระดับท่ี 1: กิจการที่ได้รับการส่งเสริมสูงสุด 
 ระดับท่ี 2: กิจการที่ได้รับการส่งเสริมปานกลาง 
 ระดับท่ี 3: กิจการที่ได้รับการส่งเสริมต่ า 

   กิจการ  

   เขตท่ี 1 

พ้ืนที่ห่างไกล

ทุรกันดาร 

โครงสร้าง

พ้ืนฐานไม่

สะดวก  

   เขตท่ี 2 

พ้ืนที่ที่มี

สาธารณูปโภค 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกจิ

บางส่วน  

   เขตท่ี 3 

เขตเมืองใหญ่ 

มีสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานพร้อม  

    กิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมระดับท่ี 1     

    ยกเว้นภาษี

ก าไร 10 ปี     

    ยกเว้นภาษีก าไร 6 

ปี     

    ยกเว้นภาษีก าไร 4 

ปี     

    กิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมระดับท่ี 2     

    ยกเว้นภาษี

ก าไร 6 ปี     

    ยกเว้นภาษีก าไร 4 

ปี     

    ยกเว้นภาษีก าไร 2 

ปี     



    กิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมระดับท่ี 3     

    ยกเว้นภาษี

ก าไร 4 ปี     

    ยกเว้นภาษีก าไร 2 

ปี     

    ยกเว้นภาษีก าไร 1 

ปี     

    นโยบายส่งเสริม

เฉพาะ     
      

    การสร้างโรงพยาบาล 

    โรงเรียนอนุบาล 

     โรงเรียนวิชาชีพ 

     วิทยาลัย 

     มหาวิทยาลัยศูนย์

ค้นคว้าวิจัย 

     กิจการสาธารณปูโภค

บางโครงการ     

    ยกเว้น 

- ค่าเช่าหรือค่า

สัมปทาน 15 ปี 

- ภาษีก าไรเพิม่

อีก 5 ปี     

    ยกเว้น 

- ค่าเช่าหรือค่า

สัมปทาน 10 ปี 

- ภาษีก าไรเพิม่อีก 5 

ปี     

    ยกเว้น 

- ค่าเช่าหรือค่า

สัมปทาน 3 ปี 

- ภาษีก าไรเพิม่อีก 5 

ปี     

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ROYAL THAI EMBASSY VIENTIANE, LAO PDR 

ความน่าลงทุนในประเทศลาว 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ที่ลาวเปิดความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศต่างๆ ประมาณ 30 ประเทศทั่วโลก มูลค่า

การน าเข้าสูงกว่ามูลค่าการส่งออกเกือบเท่าตัว โดยมีการน าเข้าจากประเทศไทยมากที่สุดประมาณ 61.6% ของ

การน าเข้าทั้งหมด ดังนั้น รัฐบาลลาวจึงพยายามกระจายทั้งการค้าและการลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม

อาเซียนอ่ืนๆ ให้มากข้ึน 

ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับประเทศไทย 

ข้อตกลง / ความร่วมมือทางการค้า ระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ข้อตกลงจากการประชุมแผนความร่วมระหว่าง

กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว เมื่อวันที่ 26 - 28 

ธันวาคม 2549 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว สรุปโดยสังเขป ดังนี้ การค้าการลงทุน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้

ตั้งเป้าเพ่ิมมูลค่าการค้าสองฝ่ายเป็น 2 เท่า และเพ่ิมมูลค่า การส่งออกจาก ลาวมายังไทยเป็น 3 เท่า ภายในปี พ.ศ. 

2553 และเพ่ิมการลงทุนของไทยในลาว ทั้งนี้ ไทยแสดงความจริงใจที่จะร่วมมือกับลาวในด้านเศรษฐกิจการค้าบน



พ้ืนฐานความเท่าเทียมกัน แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า จัดให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่

อาวุโส และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ เพ่ือทบทวนติดตามการด าเนินงานความร่วมมือ และจัดท าความร่วมมือใหม่ๆ ผลักดัน

การอ านวยความสะดวกทางการค้า การท่องเที่ยว และร่วมมือในการลงทุนในโครงการ Contract Farming การตั้ง

โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรและการพัฒนาพื้นที่ เพ่ือการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน พัฒนาเมืองอุดม

ไชย และเส้นทางหมายเลข 9 จากสะพานมิตรภาพ 2 เข้าไปในแขวงสะหวันนะเขต ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันแก้ไข

ปัญหาการขนส่งผ่านแดนและข้ามแดน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านศุลกากร ไทยจะร่วมมือ

กับลาวเพ่ือ  

1. เสริมสร้างความสามารถของบุคลากรของลาวในด้านต่างๆ อาทิ การเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ 
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 

2. ฝึกอบรมและจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง Single Stop Inspection ให้แก่ด่านที่มี ปริมาณ
การค้าสูง อาทิ ด่านสะหวัน แขวงสะหวันนะเขต 

3. พัฒนาสินค้า OTOP ของลาว 
4. สนับสนุนให้ลาวเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในไทย และจัดงานแสดงสินค้าของจังหวัดและแขวงที่มี

ชายแดนติดต่อกัน และ 
5. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดกลางสินค้า 

การหารือของภาคเอกชน ภาคเอกชนริเริ่มที่จะจัดตั้งสภาธุรกิจไทย – ลาว เพื่อส่งเสริมการร่วมลงทุนและความ

ร่วมมือทางวิชาการในสาขาต่างๆ อาทิ การเกษตรและเกษตรแปรรูป การผลิตพืชพลังงานทดแทน โดยภาครัฐจะ

สนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจฯ  

ที่มา: สภาธุรกิจไทย-ลาว (Thailand-Laos Business Council:TLBC)http://thailaosbiz.com 

ลู่ทางการค้าการลงทุน 

ไทยเป็นประเทศผู้ลงทุนสะสมอันดับหนึ่งใน สปป.ลาว โดยมีทั้งหมด 241 โครงการมูลค่าประมาณ 2,476.8 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 23% โครงการขนาดใหญ่อยู่ในสาขาพลังงานและเหมืองแร่มากที่สุด

ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสะสมใน สปป.ลาว ล าดับรองลงมา ได้แก่ จีน เวียดนาม ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

อินเดีย ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ แคนาดา รัสเซีย สาขาที่ลาวได้รับเงินลงทุนจากต่างชาติมากที่สุด คือ การ

ผลิตพลังงานไฟฟ้า รองลงมาได้แก่ สาขาเหมืองแร่ ภาคบริการ การเกษตร อุตสาหกรรม-หัตถกรรม การค้า การ

http://thailaosbiz.com/


ก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหาร ส าหรับสินค้าน าเข้าจากไทยที่ส าคัญที่มีอัตราการขยายตัวสูงในตลาด สปป. ลาว 

ได้แก่  

1. น้ ามันเชื้อเพลิง 
2. รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
3. เหล็กเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
4. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 
5. ปูนซิเมนต์ 
6. น้ าตาลทราย 
7. ผลิตภัณฑ์ยางผลิตภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์เซรามิก 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง  

1. ลาวตั้งอยู่ท่ามกลางประเทศเศรษฐกิจดาวรุ่ง มีพรหมแดนติดกับจีน (1,500 ล้านคน) ไทย (65 ล้านคน) 
เวียดนาม (83 ล้านคน) แถมด้วยกัมพูชา (13 ล้านคน) เฉพาะรอยตะเข็บบริเวณชายแดนมีประชากร 
ประมาณ 200 ล้านคน เป็นตลาดขนาดใหญ่ จึงมีความได้เปรียบเป็นประตูสู่จีน เวียดนาม และไทย 

2. ลาวเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวภาพ ด้านพลังงานไฟฟ้า และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเหมาะแก่การ
เป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมในอนาคต 

3. เนื่องจากลาวเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก จึงท าให้ลาวได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศใน
หลายๆ ด้าน 

4. เป็นแหล่งแรงงานราคาถูก จึงเหมาะส าหรับเป็นฐานการผลิตให้แก่ประเทศอ่ืนๆ 

จุดอ่อน  

1. พ้ืนที่ของ สปป. ลาว ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง และเป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกทางทะเล (Land Lock) 
จึงท าให้การคมนาคม – ขนส่งไม่สะดวก 

2. เงินกีบของลาวขาดเสถียรภาพ (แกว่งขึ้น - ลง) ท าให้ยากต่อการวางแผนด้านการตลาดและการลงทุน 
3. ข้อกฎหมายต่างๆ ของ สปป. ลาว เป็นกฎหมายเชิงคุ้มครองมากกว่าเชิงส่งเสริม และขาดประสิทธิภาพในการ

บังคับใช้กฎหมาย จึงท าให้ไม่คล่องตัวต่อการลงทุน 
4. ลาวขาดระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน และขาดระบบการจัดการที่ดี 



5. ขาดแคลนสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และไม่มีการน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6. แรงงานส่วนใหญ่ของลาวเป็นแรงงานไร้ฝีมือ 

โอกาส  

1. ลาวได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า (MFN) จากสหรัฐอเมริกา และได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (GSP) จาก
สหรัฐอเมริกาและยุโรป 

2. ลาวได้รับสถานะ Normal Trade Relations (NTR) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลให้การส่งออกสินค้าของลาว
ไปสหรัฐฯ มีภาษีลดลง อาทิ สิ่งทอไหม ภาษีลดลงจาก 90% เหลือ 0.8% สินค้าหัตถกรรม จาก 45% - 60% 
เหลือ 0% เป็นต้น 

3. ประเทศต่างๆ ให้ทุนทางด้านการศึกษาแก่ สปป. ลาว จ านวนมาก 
4. เนื่องจากถูกมองว่าเป็นประเทศท่ียากจนและด้อยโอกาส จึงท าให้ประชากรมีความรู้ทางด้านภาษาท่ี

หลากหลายกว่าประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคนี้ 
5. อุปสรรค ภาพลักษณ์ของลาวในสายตานักธุรกิจ/ นักลงทุนต่างชาติไม่ดี โดยนักลงทุนส่วนใหญ่มองว่า "ตลาด

ลาวมีขนาดเล็ก"(เพราะมีประชากรน้อย) และมีก าลังซื้อต่ า ประกอบกับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศยังไม่ได้

รับการพัฒนา จึงไม่ให้ความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในลาวมากนัก  

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ROYAL THAI EMBASSY VIENTIANE, LAO PDR 
ที่มา: สภาธุรกิจไทย-ลาว (Thailand-Laos Business Council:TLBC) http://thailaosbiz.com 
ที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, ประเทศลาว 

แนวโน้มสินค้าท่ีอยู่ในความสนใจของลาว 

ประเภทการลงทุนที่มีศักยภาพและควรส่งเสริมให้มีการลงทุน  

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
2. ธุรกิจด้านการโรงแรมการท่องเที่ยวและสปา 
3. ธุรกิจประกอบรถบรรทุกเพ่ือขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
4. การเพาะปลูกสินค้าเกษตรกรรมเพ่ือเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าว และท่ีไม่ใช่

อาหารสัตว์ เช่น ยางพารา ปาลม์ น ้ามันละหุ่ง 
5. อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือการส่งออก เช่น ผักและผลไม้ดอง หรือบรรจุกระป๋อง 

http://thailaosbiz.com/


6. สินค้าหัตถกรรมที่ผลิตจากไม้ไม้ไผ่หวายเพ่ือการส่งออก 
7. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ลาวได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) จากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เสื้อผ้า

ส าเร็จรูป รองเท้า อัญมณี เครื่องประดับ 

ที่มา: ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศณเวียงจันทน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติสินค้าแต่ละหมวดหมู่ 

วิจัยตลาด สินค้าเกษตรกรรม  

    ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

      ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง       940.2 

      เนื้อและส่วนต่างๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้       529.4 

      ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง       329.6 

      สินค้าปศุสัตว์อ่ืนๆ       219.5 

      ข้าว       153.2 



      ยางพารา       136.8 

      ข้าวโพด       52.9 

      เป็ดสดแช่เย็น แช่แข็ง       44.5 

      สุกรชาเย็น แช่แข็ง        27.4 

      ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง       25.1 

      รวม 10 รายการ         2458.6 

 

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยกระทรวงพาณิชย์  

  

 

 

 

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร  

    ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

      เครื่องดื่ม        907.7 

      นมและผลิตภัณฑ์นม        530.9 

      น้ าตาลทราย        441 

      อาหารผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอ่ืนๆ        424 



      อาหารสัตว์เลี้ยง        391.3 

      สิ่งปรุงรสอาหาร        258.9 

      ผลไม้กระป๋องและแปรรูป        227.8 

      ผลิตภัณฑ์ข้าว        171.5 

      หมากฝรั่งและขนมที่ไม่มีโกโก้ผสม        141.1 

      ไขมันและน้ ามันจากพืชและสัตว์        111.4 

      รวม 10 รายการ         3605.6 

 

ที่มา: โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทย กระทรวงพาณิชย์ 2010  

  

 

 

 

 

สินค้าอุตสาหกรรม  

    ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

       รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ        3989.2 

       เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์        2951.7 



       เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล        2456 

       เคมีภัณฑ์        1778.7 

       ยานพาหนะอ่ืนๆ และส่วนประกอบ        1409.2 

       ผ้าผืน        948.3 

       เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว        947.1 

       เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ        799.4 

       ปูนซีเมนต ์        783.5 

       ผลิตภัณฑ์ยาง        721.3 

       รวม 10 รายการ 16784.4 

 

ที่มา: โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทย กระทรวงพาณิชย์ 2010  

  

 

 

 

 

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง  

  



   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

       น้ ามันส าเร็จรูป        11661.2 

       ก๊าซปิโตรเลียมเหลว        17 

       สังกะสี        16.2 

       น้ ามันดิบ        7.7 

       แร่ยิปซั่ม        3.7 

       แบไรท ์        0.1 

       รวม 10 รายการ        11706 

ที่มา: โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทย กระทรวงพาณิชย์ 2010 

 
 



9.ประเทศพม่า 
โอกาสทางการตลาด 

ความน่าลงทุน 

การส่งเสริมการลงทุน ไทยและพม่าได้เริ่มเจรจาจัดท าความตกลงการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างกัน

ตั้งแต่ป ี2532 โดยสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในทุกข้อบทในร่างความตกลงฯ เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2548 และ

ได้มีการลงนามในความตกลงดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 (ยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากอยู่ระหว่าง

ด าเนินการเพ่ือแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร)  

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์http://www.mfa.go.th 

ความน่าลงทุนในประเทศพม่า 

 จากลักษณะภูมิประเทศของไทยที่เป็นศูนย์กลางของอินโดจีนท าให้สามารถพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม
เชื่อมโยงกับภูมิภาคอินโดจีนและภูมิภาคอ่ืนๆเพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านการค้าและการลงทุนทั้งนี้พม่า
ถือเป็นประตูที่ส าคัญของไทยไปสู่ภูมิภาคอ่ืนๆ 

 ประเทศไทยมีความได้เปรียบในแง่ท าเลที่ตั้งท าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการขนส่งท าให้
ไทยเป็นตลาดการส่งออกสินค้าจ าพวกทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของพม่านอกจากนี้การที่มีพรมแดน
ติดกันท าให้สามารถพัฒนาธุรกิจที่เชื่อมโยงไทย-พม่าเช่นการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมเชื่อมโยง 

 ไทยถือเป็นคู่ค้าส าคัญของพม่าเป็นอันดับที่ 3 รองจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์โดยมีมูลค่าการค้าระหว่าง
ประเทศคิดเป็น 12.2%ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของพม่าโดยเฉพาะการค้าชายแดน
ระหว่างไทยกับพม่าซึ่งท าให้ไทยได้เปรียบดุลการค้ามาโดยตลอดทั้งในด้านปริมาณและมูลค่าการค้าโดย
ไทยมีสัดส่วนการค้าชายแดนกับพม่าถึง 50%ของมูลค่าการค้าระหว่างไทย-พม่าท้ังหมดในอนาคตหากมี
การพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-พม่าท่ีดีขึ้นโดยผ่านการเจรจาในระดับสูงอาจจะท าให้ปัญหาบริเวณพรมแดน
ไทยลดน้อยลงและจะช่วส่งเสริมให้มีการค้าผ่านชายแดนไทยได้มากข้ึนในอนาคตอีกด้วย 

 สินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยที่เป็นที่นิยมในตลาดพม่ามากกว่าสินค้าจากประเทศจีนเนื่องจากประชาชน
พม่ามีความคุ้นเคยในสินค้าไทยมานานรวมทั้งสินค้ามีคุณภาพในระดับราคาที่ใกล้เคียงกัน 

 ประเทศไทยมีความสามารถด้านเทคโนโลยีและสามารถที่จะพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตครบวงจร
โดยเฉพาะในธุรกิจเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเช่นการประมงและปศุสัตว์ และอัญมณีเป็นต้น 

http://www.mfa.go.th/


ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย "พม่า : โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย" 

 

 

ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับประเทศไทย 

การค้า ไทยและพม่ามีกลไกความร่วมมือในกรอบคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย- พม่า (Joint Trade 

Commission - JTC) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วมเพ่ือส่งเสริม

ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ไทยกลายเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของ

พม่า (หลังจากท่ีไทยเคยครองอันดับ 1 มากว่า 5 ปี) ในปี 2553 การค้ารวมมีมูลค่า 155,631 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 

13% ไทยส่งออกมูลค่า 65,631.2 ล้านบาท (อาทิ สินค้าไขมันและน้ ามันส าเร็จรูปจากพืชและสัตว์ เครื่องดื่มและ

ปูนซีเมนต์) ไทยน าเข้ามูลค่า 90,000.5 ล้านบาท (อาทิ ก๊าซธรรมชาติเนื้อสัตว์ส าหรับการบริโภค และสินค้าไม้) 

ส่วนการค้าชายแดน มีมูลค่ารวม 134,766.4 ล้านบาท คิดเป็น 94% ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมด โดยไทยขาด

ดุลการค้าชายแดน 36,160.4ล้านบาท จากการซื้อก๊าซธรรมชาติจากพม่า ที่มีมูลค่าสูงถึง96% ของการน าเข้าทาง

ชายแดนทั้งหมด การลงทุน ไทยมีมูลค่าการลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 2531 ถึงเดือนพฤษภาคม 2554 คือ 9,568 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 2 รองจากจีน (มูลค่า 9,603 ล้านเหรียญสหรัฐฯ )อันดับ 3 คือ ฮ่องกง (มูลค่า 6,308 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สาขาการลงทุนของไทยที่ส าคัญได้แก่ พลังงานไฟฟ้า การผลิต ประมงและปศุสัตว์ ทั้งนี้มูลค่า

การลงทุนสะสมของไทยในพม่าเคยครองอันดับ1 จนกระทั่งถึงปี 2553  

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ http://www.mfa.go.th 

ลู่ทางการค้าการลงทุน 

การท าการค้ากับสหภาพพม่ามี 2 ช่องทางคือการค้าปกติผ่านทางทะเลและการค้าปกติผ่านชายแดนส าหรับการค้า

ผ่านชายแดนต้องผ่านระบบธนาคารพาณิชย์รัฐบาลสหภาพพม่าอนุญาตให้ใช้เงินบาทเงินจ๊าตและเงินเหรียญ

สหรัฐฯ ส าหรับการค้าชายแดนได้เพ่ือให้การค้าชายแดนมีความคล่องตัว 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง  

http://www.mfa.go.th/


 ประเทศพม่ามีทรัพยากรจ านวนมากและมีคุณภาพเช่นแร่โลหะอัญมณีทรัพยากรทางทะเลไม้เนื้อแข็งและ
ไม้สักส่งผลให้พม่ามีความได้เปรียบด้านปัจจัยการผลิต 

 สภาพภูมิประเทศและอากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเกษตรกรรมนั้น หากได้รับการพัฒนาที่ดีจะสามารถให้
ผลผลิตต่อพ้ืนที่ปริมาณท่ีสูง 

 พม่ามีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งกับต่างประเทศได้สะดวก 
 แรงงานภายในประเทศมีค่าจ้างแรงงานต่ าเหมาะส าหรับการลงทุนอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงาน 

จุดอ่อน  

 พม่ามีมาตรการกีดกันทางการค้าเช่นการจ ากัดการน าเข้าเพ่ือไขปัญหาการขาดดุลการค้า 
 ระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดแคลนท าให้การติดต่อสื่อสารและการ

คมนาคมเป็นไปอย่างล่าช้า 
 ถูกจ ากัดด้วยระเบียบทางการค้า 
 ถูกคว่ าบาตรด้านการค้า 
 ระบบราชการพม่ามีการคอรัปชั่นสูง 
 ถึงแม้ว่ามีประชากรจ านวนมากแต่ยังมีก าลังซื้อต่ า 

โอกาส  

 นโยบายภาครัฐที่มีการส่งเสริมการลงทุนในสาขาการผลิตต่างๆโดยพยายามลดบทบาทภาครัฐในการ
ด าเนินการผลิตผ่านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรวมทั้งเปิดเสรีในการลงทุนมากข้ึนเช่นธุรกิจเหมืองแร่การขนส่ง
เป็นต้น 

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนอาจส่งผลต่อการแก้ไข
ปัญหาการเมืองในพม่าในทิศทางท่ีดีขึ้น 

อุปสรรค  

 ปัญหาชนกลุ่มน้อยตามชายแดนไทย-พม่าท าให้รัฐบาลพม่าเกิดความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลไทย 
 ปัญหาการสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อยท าให้ไม่มีความปลอดภัยตามชายแดนไทย –พม่า 
 ประเทศพม่ามีการก าหนดมาตราการต่างๆเช่นการน าเข้าสินค้าต้องใช้เงินที่ได้จากการส่งออก( Export 

Earning) การก าหนดสัดส่วนการน าเข้า 80%นอกจากสินค้าจ าเป็น 20%ของปริมาณสินค้าน าเข้าเป็นต้น 



 การค้าการลงทุนจากประเทศตะวันตกอยู่ในระดับต่ าเนื่องจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุยษชนในพม่าท า
ให้พม่าถูกคว่าบาตรทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริการวมถึงการตัดสิทธิพิเศษทางการค้าในสินค้า
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจากยุโรปตั้งแต่ปี 2540 

 นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการลงทุนขนาดใหญ่บางโครงการมีความไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
เกี่ยวกับการลงทุนโดยขาดเหตุผลรองรับ 

 การปิดด่านค้าขายชายแดนบ่อยท าให้สินค้าไทยไม่สามารถขนส่งไปยังพม่าได้อย่างต่อเนื่อง 

ที่มา: ส านักงานยุทธศาสตร์การพาณิชย์ "การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการลงทุนของพม่าโดย SWOT Analysis" 

แนวโน้มสินค้าท่ีอยู่ในความสนใจของพม่า 

สินค้าน าเข้าที่ส าคัญทางชายแดนไทย-พมา่ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ โค กระบือ ถ่านหิน เฟอร์นิเจอร์ ปลาสด กุ้งสด 

เป็นต้น 

สถิติสินค้าแต่ละหมวดหมู่ 

วิจัยตลาด สินค้าน าเข้าที่ส าคัญทางชายแดนไทย-พม่า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ โค กระบือ ถ่านหิน เฟอร์นิเจอร์ ปลา

สด กุ้งสด เป็นต้น สินค้าเกษตรกรรม  

  

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

      เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้ส าหรับการเพาะปลูก       128.1 

      ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง       113.9 

      ข้าวโพด       105.8 

      สินค้าปศุสัตว์อ่ืนๆ       83.3 

      เครื่องเทศและสมุนไพร       62 



      ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง       15.5 

      ข้าว       113.4 

      ผักสดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง       12.8 

      ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง        10.6 

      พืชน้ ามัน       8 

      รวม 10 รายการ         553.3 

 

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยกระทรวงพาณิชย  

  

 

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร  

  

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

      เครื่องดื่ม        4650.9 

      ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่นๆ        1677 

      ไขมันและน้ ามันจากพืชและสัตว์        1070.7 

      นมและผลิตภัณฑ์นม        705.9 

      สิ่งปรุงรสอาหาร        463 



      น้ าตาลทราย        423 

      ผลิตภัณฑ์ข้าว        348 

      ผลไม้กระป๋องและแปรรูป        309.6 

      อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป        216 

      ซุปและอาหารปรุงแต่ง        188.2 

      รวม 10 รายการ         10052.3 

 

ที่มา:กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ "ข้อมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจการค้าของประเทศสหภาพพม่า (Union of 

Myanmar)"  

  

 

 

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง  

  

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

       น้ ามันส าเร็จรูป        7169.3 

       น้ ามันดิบ        2.2 

       แร่ยิปซั่ม        0.4 



       ก๊าซปิโตรเลียมเหลว        0.4 

       เฟลค์สปาร ์        0.1 

       แบไรท ์        - 

       รวม 10 รายการ        7172.4 

 

ที่มา: โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทย กระทรวงพาณิชย์ 2010  

  

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าอุตสาหกรรม  

  

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

       เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์        3179.8 



       รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ        2640.6 

       ปูนซีเมนต ์        2536.3 

       เคมีภัณฑ์        2338.2 

       เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว        1851.7 

       ผ้าผืน        1849 

       เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรก        1657.2 

       เม็ดพลาสติก        1645.2 

       ผลิตภัณฑ์ยาง        1301.5 

       ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์        1049.8 

       รวม 10 รายการ 20049.4 

 

ที่มา: โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทย กระทรวงพาณิชย์ 2010  

การด าเนินธุรกิจ 

การเข้าสู่ตลาด 

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการต่างชาติมักจะไม่เข้ามาท าตลาดเองแต่จะใช้วิธีการแต่งตั้งผู้แทนจ าหน่าย (Sold 
Agent) หรือผู้จัดจ าหน่าย (Distributor) เพ่ือมาท าหน้าที่ในการกระจายสินค้าไปให้ทั่วถึงทุกพื้นที่เป้าหมาย 

สถานที่ตั้งทางธุรกิจ 

สถานที่ตั้งทางธุรกิจ 

   จังหวั
ด/กรุง 

สินค้าและบริการที่น่าลงทุน 

กรุงย่าง อุตสาหกรรมสิ่งทออุตสากรรมการผลิตสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมการประมงธุรกิจการ



กุ้ง ท่องเที่ยวธุรกิจการบริการเช่นร้านอาหารอู่ซ่อมรถและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมไม้แปรรูปการผลิตของช าร่วยและสิ่งประดิษฐ์ที่ท าจากไม้เป็นต้น 

เมืองหง
สาวดี 

โรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารอู่ซ่อมรถและร้านท าผม 

เมืองท่า
ตอน 

ประมงและการแปรรูปสินค้าทางทะเล 

เมือง
เมาะละ
แหม่ง 

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราอุตสาหกรรมสิ่งทอและธุรกิจท่องเที่ยว 

เมือง
เมียวดี 

อุตสาหกรรมการเกษตรและอัญมณี 

เกาะ
สอง 

ธุรกิจท่องเที่ยวประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

เมือง
พุกาม 

ธุรกิจท่องเที่ยวเช่นโรงแรมรีสอร์ทและสนามกอล์ฟ 

เมือง
พีนอูห
วิ่น 

อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวและ
ร้านอาหาร 

เมือง
ตานต่ว
ย 

ธุรกิจการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมและรีสอร์ท 

เมือง
มัณฑะเ
ลย์ 

ธุรกิจท่องเที่ยวและหัตถกรรม 

 

การว่าจ้างงาน 

1. ก าลังแรงงาน: ประเทศพม่ามีแรงงานทั้งหมดประมาณ 18 ล้านคน ซึ่งทั้งหมดนั้นประกอบด้วยแรงงานที่มี
การฝึกมาอย่างดีและแรงงานที่มีทักษะการท างาน 



2. ต้นทุนแรงงาน: ค่าแรงงานในพม่าค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ ในภาคเอกชนก็มักจะ
ใช้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยค านึงถึงความพอใจของทั้งสองฝ่าย 

3. เวลาท างาน: บริษัทศูนย์จ าหน่ายสินค้า และโรงงาน:48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้านน้ ามันและเหมืองแร่: 44
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหมืองใต้ดิน:40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

4. การประกันสังคม: องค์กรภาคเอกชนที่จ้างคนงานอย่างน้อย 5 คนได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม1954คนงานผู้ได้รับประกันตามพระราชบัญญัติจะได้รับสิทธิรักษาพยาบาล
ฟรี ผลประโยชน์เงินสดส าหรับการป่วย การคลอดบุตรและความพิการ ค่าด าเนินการเรื่องพิธีศพและเงิน
บ านาญ 

5. รับสมัครงาน: ก าลังคนที่ต้องการสามารถรับการคัดเลือกผ่านส านักแรงงาน 
6. การจ้างงานของชาวต่างชาติ: สหภาพกฎหมายการลงทุนต่างประเทศของพม่าอนุญาตให้จ้างผู้เชี่ยวชาญ

จากต่างประเทศและช่างเทคนิคได้ 

กฎระเบียบด้านการลงทุน 

รูปแบบการลงทุนในพม่านั้นจะมีอยู่เพียง 2 รูปแบบภายใต้กรอบที่รัฐบาลพม่าได้ก าหนดซึ่งได้แก่  

1. ชาวต่างชาติถือหุ้น 100% (100% Foreign Owned) การลงทุนในพม่ารูปแบบนี้หลังจากท่ีได้รับอนุญาต
จากรัฐบาลพม่าให้เข้ามาลงทุนในพม่าแล้วบริษัทที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องมาขออนุญาตด าเนินกิจการใน
ประเทศพม่าอีกครั้งหนึ่ง (การอนุญาตเข้ามาลงทุนกับการขออนุญาตเข้ามาด าเนินกิจการ / ค้าขายเป็นเรื่องแยก
ขาดจากกัน) ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องโอนวงเงินขั้นต่ าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในรูปเงินตราต่างประเทศไปฝากไว้กับธนาคาร
การค้าต่างประเทศ (Myanmar Foreign Trade Bank: MFTB) ภายใน 20 วันหลังการยื่นขอด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจดังกล่าวและต้องโอนให้เป็นที่เรียบร้อยภายใน 180 วันซึ่งการแปลงหน่วยสกุลเงินต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่
ทางการก าหนด(Official Rate) เท่านั้น 

2. การร่วมทุนระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนพม่า (Venture Capital) เอกชนต่างชาติกับรัฐบาลพม่า: 
การลงทุนในลักษณะนี้มีเงื่อนไขว่าภาคเอกชนต่างชาติจะต้องลงทุนโดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นไม่น้อย
กว่า 35%ของมูลค่าเงินลงทุนโดยสามารถยื่นค าร้องขอร่วมลงทุนนี้ได้กับ Myanmar Investment 
Commission (MIC) เอกชนต่างชาติกับเอกชนพม่า: เงื่อนไขสาหรับกรณีนี้คือเอกชนต่างชาติจะต้องถือ
ครองหุ้นไม่ต่ากว่า 35% (เช่นเดียวกับกรณีข้างต้น) และต้องโอนเงินไปฝากไว้กับMyanmar Foreign 
Trade Bank (MFTB) (เช่นเดียวกับกรณีต่างชาติถือหุ้น 100%) 

ภาษ ีระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนของต่างชาติมีรายละเอียดดังนี้:  



1. ภาษีการค้า  
o ธุรกิจประเภทผลิตสินค้าเพ่ือขายจัดเก็บในอัตรา 5-20% ของรายได้ 

2. ธุรกิจบริการเฉพาะธุรกิจขนส่งทางน้ าทางอากาศรถยนต์รถไฟธุรกิจบันเทิงธุรกิจการค้าจัดเก็บในอัตรา               
8-30% 

3. ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารจัดเก็บในอัตรา 10% ของรายได้ 
4. ภาษีน าเข้าสินค้าที่ส าคัญที่จัดเก็บมีดังนี้  

o รัฐบาลสหภาพพม่าได้ประกาศเก็บภาษีน าเข้าสินค้าหลายชนิดเป็นอัตราเดียวที่ระดับ 25% (ไม่ได้
ระบุประเภทสินค้าแต่ไม่รวมสินค้าคอมพิวเตอร์ปุ๋ยและเวชภัณฑ์ฯลฯ) จากเดิมที่สินค้าเหล่านั้น
ต้องเสียภาษีในอัตรา 2-20% และได้ปรับอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ค านวณราคาสินค้าส าหรับการ
ค านวณภาษีศุลกากรที่ระดับ 450 จ๊าต/เหรียญสหรัฐฯ จากเดิมที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 100 จ๊าต/
เหรียญสหรัฐฯ 

o สิ่งทอจัดเก็บในอัตรา 5-300% ของมูลค่าน าเข้า 
5. เครื่องจักรและอุปกรณ์จัดเก็บในอัตรา 15 - 200% ของมูลค่าน าเข้า 
6. อุปกรณ์ในการขนส่งจัดเก็บในอัตรา 5-300% ของมูลค่าน าเข้า 
7. สินค้าอุปโภคบริโภคจัดเก็บในอัตรา 50-200% ของมูลค่าน าเข้า 
8. ภาษีส่งออกมี 5 ประเภทคือ  

o แป้งแป้งข้าวเจ้าจัดเก็บในอัตรา 10 จ๊าตต่อเมตริกตัน 
o ร าข้าวจัดเก็บในอัตรา 10 จ๊าตต่อเมตริกตัน 
o กากน้ ามันพืชจัดเก็บในอัตรา5% ของมูลค่าส่งออก 
o ธัญพืชจัดเก็บในอัตรา 5 % ของมูลค่าส่งออก 
o ไม้ไผ่หนังสัตว์จัดเก็บในอัตรา 5% และ 10% ของมูลค่าส่งออก 

โควต้าและใบอนุญาตในการน าเข้า  

1. สินค้าห้ามน าเข้า 14 ชนิดในการค้ารูปแบบปกติผ่านทางทะเล (Overseas Trade) ได้แก่ผงชูรสน้ าหวาน
และเครื่องดื่ม (Soft Drink) ขนมปังกรอบทุกชนิดหมากฝรั่งขนมเค้กขนมเวเฟอร์ช็อกโกแลตอาหาร
กระป๋อง (เนื้อสัตว์และผลไม้) เส้นหมี่ทุกชนิดเหล้าเบียร์บุหรี่ผลไม้สดทุกชนิดรวมทั้งสินค้าที่รัฐบาลสหภาพ
พม่าควบคุมการน าเข้าตามกฎหมายเดิม 

2. การน าเข้าสินค้าต้องใช้เงินที่ได้จากการส่งออกเท่านั้น (Export First, Import Later System) ดังนั้นผู้
น าเข้าในสหภาพพม่าที่ไม่มีรายได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออกจึงต้องซื้อบัญชีเงินเหรียญสหรัฐฯ 
จากผู้ส่งออกท่ีมีรายได้เงินตราต่างประเทศเพ่ือเป็นหลักฐานส าหรับใช้ประกอบการขอใบอนุญาตนาเข้า



จากรัฐบาลสหภาพพม่าทั้งนี้ผู้น าเข้าต้องซื้อเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการส่งออก (Export Earning) ใน
อัตราที่สูงกว่าอัตราตลาดเล็กน้อย 

3. ผู้น าเข้าจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศที่ Myanmar-Investment and Commercial-
Bank (MICB) หรือ Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) เพ่ือยื่นใบอนุญาตน าเข้าสินค้าจาก
กระทรวงพาณิชย์แนบสัญญาขาย (Sale Contact) และProforma Invoice ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับสินค้าบรรจุภัณฑ์และระยะเวลาการส่งมอบ 

4. การน าเข้าสินค้าหรือเครื่องจักรอุปกรณ์จากต่างประเทศผู้ประกอบการในสหภาพพม่าสามารถเปิด L/C 
ได้กับ 2 ธนาคารคือ MICB และ MFTB โดยต้องใช้เงินสดค้าประกันเต็มมูลค่า L/C เสมือนการซื้อสินค้า
ด้วยเงินสดทั้งนี้ในการนาเข้าต้องเสียภาษีศุลกากร (Customs Duty) และภาษีการค้า(Commercial Tax) 

5. ในกรณีที่ซื้อเป็นราคา F.O.B. ผู้น าเข้าจะต้องประกันภัยสินค้ากับ Myanmar Insurance Company และ
ใช้บริษัท Myanmar Five Star Line เป็นผู้ขนส่งสินค้าเท่านั้นค่าธรรมเนียมในการอนุญาตน าเข้าสินค้า
กระทรวงพาณิชย์จะคิดในอัตราส่วนของราคาน าเข้าโดยก าหนดไว้ดังนี้ 

 

   มูลค่าสินค้าน าเข้า (จ๊าต)     ค่าธรรมเนียมน าเข้า(จ๊าต)  

       ไม่เกิน 10,000        250 

       10,001-25,000        625 

       25,001-50,000        1,250 

       50,001-100,000        2,500 

       100,001-200,000        5,000 

       200,001-400,000        10,000 

       400,001-1,000,000        20,000 

       1,000,001 ขึ้นไป        50,000 

การเงินและการท าธุรกรรม 

ในปัจจุบันระบบการธนาคารของสหภาพพม่าประกอบด้วย 3 ระบบและมีลักษณะการด าเนินงานดังนี้  

1. ธนาคารกลาง (The Central Bank of Myanmar) ท าหน้าที่ควบคุมสถาบันการเงินทั้งหมดก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากอัตราส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินอัตราแลกเปลี่ยนและออกธนบัตร 



2. ธนาคารเฉพาะด้านของรัฐจ านวน 4 แห่งได้แก่ The Myanmar Economic Bank ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ด้านสินเชื่อแก่รัฐและเอกชนในสหภาพพม่าพร้อมทั้งบริการรับฝากผ่านสาขา 259 แห่งทั่วประเทศโดยมี 
Myanmar Small Loans Enterprise ซึ่งเป็นสาขาของ Myanmar Economic Bank ดูแลสถานธนานุ
เคราะห์  

o The Myanmar Foreign Trade Bank ท าหน้าที่ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและธุรกิจการธนาคารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการน าเข้า-ส่งออกของสหภาพพม่า 
ธนาคารนี้ไม่รับฝากเงินเพ่ือสะสมทรัพย์มีแต่บัญชีเดินสะพัดและให้กู้เป็นเงินตราต่างประเทศ
ภายใต้การอนุมัติของรัฐในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน 

o The Myanmar Agriculture and Rural Development Bank ท าหน้าที่ให้บริการด้านการเงิน
แก่ภาคเกษตรกรรมภายในประเทศเช่นการให้เงินกู้แก่เกษตรกรโดยผ่านธนาคารในท้องถิ่น 
(Village Bank) ให้เงินกู้สหกรณ์และธุรกิจที่ประกอบกิจการทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 

o The Myanmar Investment and Commercial Bank ท าหน้าที่ให้บริการด้านสินเชื่อแก่
หน่วยธุรกิจที่ลงทุนในสหภาพพม่ารับฝากเงินระยะสั้นและระยะยาวโดยให้ดอกเบี้ยตอบแทนการ
จัดหาเงินกู้เพ่ืออสังหาริมทรัพย์และการลงทุน 

3. ธนาคารพาณิชย์เอกชนของสหภาพพม่าประมาณ 8 แห่งซึ่งธนาคารพาณิชย์เอกชนของสหภาพพม่าได้รับ
อนุญาตให้ท าธุรกิจเฉพาะภายในประเทศ (Domestic Business) เท่านั้นไม่สามารถท าธุรกิจด้าน
ต่างประเทศได้ (Foreign Transaction) ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์เอกชนของสหภาพพม่ามีจ านวน 20 
แห่งได้แก ่ 

o The Myanmar Citizen Bank เป็นธนาคารเอกชนรายแรกเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท 
Joint Venture Corporation Limited และรัฐบาลสหภาพพม่า 

o The Yangon City Bank 
o The First Private Bank 
o The Myawaddy Bank 
o The Co-operative Bank 
o The Yoma Bank 
o The Yadanarbon Bank 
o Myanmar Oriental Bank 
o Myanmar May Flower Bank 
o Tun Foundation Bank 
o Kanbawza Bank 



o Asian Yangon International Bank 
o Myanmar Universal Bank 
o Asia Wealth Bank 
o Myanmar Industrial Development Bank 
o Myanmar Livestock and Fisheries Development Bank 
o Co-operative Promoters Bank 
o Co-operative Farmers Bank 
o SibinTharyaryay Bank 
o Innwa Bank 

ธนาคารต่างประเทศ: ปัจจุบันไม่มีธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่ในประเทศสหภาพพม่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

พระราชอาณาจักรกัมพูชา 

ความน่าลงทุน 



การส่งเสริมการลงทุน รัฐบาลกัมพูชาให้ความส าคัญกับการลงทุนในประเทศอย่างมาก จึงมีนโยบายส่งเสริมและ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการลงทุนที่เอ้ือต่อนักลงทุนต่างชาติ เช่น การอ านวยความสะดวกและการให้สิทธิต่างๆ แก่
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมอนุญาตให้นักลงทุนโอนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรีเพ่ือจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาลงทุน อันจะส่งผลต่อการสร้างงานที่ก่อให้เกิดรายได้กับประชาชน และเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยให้สิทธิเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทุกอย่างยกเว้นที่ดิน แต่ก็สามารถเช่าได้นานถึง 99 ปี และอนุญาตให้นัก
ลงทุนเป็นเจ้าของกิจการบางประเภทได้ 100% และให้การรับประกันนักลงทุนในการก าหนดราคาสินค้าที่ผลิตขึ้น
การให้สิทธิในการส่งออกเงินทุนผลก าไรของกิจการและยังสามารถลงทุนด้วยเงินทุนของตนเองทั้งหมดนอกจากนั้น
ในกรณีที่ขาดแรงงานที่มีฝีมือภายในประเทศก็สามารถจ้างแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือมาท างานได้รวมทั้งได้เร่ง
ปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความโปร่งใสและลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบการลงทุนมากขึ้น 

ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับประเทศไทย 

ไทยกับกัมพูชามีการตกลงร่วมภายใต้กรอบความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน คือ กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: 
ACMECS) โดยได้มีการด าเนินโครงการทวิภาคีท่ีมีโครงการร่วมในสาขาการอ านวยความสะดวกทางด้านการค้าและ
การลงทุนจ านวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ได้แก่  

1. การศึกษาการจัดตั้งตลาดกลางเพ่ือค้าส่งและส่งออกในกัมพูชา 
2. การจัดคณะผู้แทนการค้าและการลงทุน 
3. การจัดงานแสดงสินค้า 
4. ร่างความตกลงการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 
5. ร่างความตกลงการขนส่งสินค้าผ่านชายแดนไทย-กัมพูชา 
6. ปรับปรุงจุดผ่านแดนถาวรระหว่าง 2 ประเทศจ านวน 6 แห่ง 
7. ความตกลงการอ านวยความสะดวกทางการค้าโดยให้บริการเบ็ดเสร็จที่ด่านชายแดนไทย-กัมพูชา 
8. โครงการศึกษาการค้าแบบหักบัญชี 
9. การจัดตั้งสภาธุรกิจ ACMECS ไทย-กัมพูชา 
10. โครงการศึกษาเพ่ือบรรเทาความยากจนบริเวณชายแดนกัมพูชา 
11. การศึกษาโครงการนิคมอุตสาหกรรมปอยเปต 
12. การศึกษาโครงการนิคมอุตสาหกรรมไพลิน 
13. การศึกษาโครงการแหล่งน้ าส ารองที่ปอยเปต 
14. การศึกษาโครงการศูนย์กระจายสินค้าที่ศรีโสภณ 



15. การศึกษาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมบริเวณชายแดน 4 เขตคือปอยเปต-อรัญประเทศ, เกาะกง-
คลองใหญ,่ ไพลิน-บ้านผักกาดและคามเรียง-บ้านแหลม 

16. ปรับปรุงจุดผ่อนปรนระหว่างทั้ง 2 ประเทศจ านวน 6 แห่ง 
17. โครงการศูนย์ประชุมนานาชาติเสียมเรียบ 
18. การศึกษาโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหว่างอ าเภอศรีโสภณจังหวัดเสียมเรียบและจังหวัดพระตะบอง 

ลู่ทางการลงทุน 

การจ้างพันธมิตรในท้องถิ่น เช่น ตัวแทนหรือผู้จัดจ าหน่ายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเข้าถึงผู้ซื้อชาว
กัมพูชา เนื่องจากพันธมิตรในท้องถิ่นสามารถอ านวยความสะดวกและเร่งรัดกระบวนการการเข้าสู่ตลาด โดยอาศัย
ความรู้ทางการตลาดและเครือข่ายของพวกเขา ในประเทศกัมพูชาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสามารถเป็นกุญแจ
ส าคัญในการท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้ 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง  
1. กัมพูชามีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงการขนส่งกับต่างประเทศได้สะดวก 
2. กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากนานาประเทศ อาทิ สถานะการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์

ยิ่ง (MFN) และได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (GSP) จากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น สแกนดิเนเวีย แคนาดา และลดหย่อนภาษีศุลกากรจากประเทศเหล่านั้น เป็นการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลกแก่สินค้าท่ีส่งออกจากกัมพูชา 

3. มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและมีแรงงานราคาถูก 
4. สิทธิประโยชน์และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล 
5. เป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งมีพันธกรณีลดภาษีภายใต้ AFTA ให้สมบูรณ์ตามก าหนดภายในปี 2553 
6. มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและเปิดกว้างเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกันใน

ภูมิภาค 
7. มีแหล่งดึงดูดด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญของโลก ได้แก่ นครวัด 

จุดอ่อน  
1. ระบบสาธารณูปโภคของประเทศกัมพูชาอยู่ระหว่างการพัฒนา 
2. แรงงานที่มีเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการท าธุรกิจต่างประเทศ 
4. กฎระเบียบด้านการค้ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
5. ระบบราชการกัมพูชามีการคอรัปชั่นสูง 



โอกาส  
1. กัมพูชาเป็นสมาชิกของอาเซียนและองค์การการค้าโลก (WTO) ไทยจึงสามารถใช้กัมพูชาเป็นฐานการผลิต

เพ่ือส่งออกไปยังกลุ่มตลาดที่กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษGSP และ MFN รวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอย่างอุดม
สมบูรณ์ในกัมพูชาได้ รวมถึงการใช้กัมพูชาเป็นทางผ่านเพ่ือส่งสินค้าเข้าสู่เวียดนามและจีนต่อไป 

2. ศักยภาพของตลาดขยายตัวสูงขึ้นในปีต่อ ๆ ไปเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มมีเสถียรภาพ การ
ขยายตัวในการลงทุนจากต่างประเทศ การด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ หลาย
โครงการและผลจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เริ่มฟ้ืนตัว 

3. มีความต้องการด้านการพัฒนาการบริโภคและอุปโภคทุกด้าน 
4. ก าลังด าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจ า นวนมาก โดยความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งซึ่งจะท าให้กัมพูชาเป็นทางผ่านตามแนวคิดการพัฒนา Economic 
Corridor ในกรอบ GMS 

5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวสูง 
6. สิ่งที่กัมพูชาต้องการจากไทย  

i. ระบบผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือขายในไทย/ผ่านไปยังตลาดอ่ืน ๆ 
ii. การลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรูปการเกษตร 
iii. ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยไปเที่ยวในกัมพูชา 
iv. ความร่วมมือในการจัดระเบียบชายแดนเพื่อควบคุมให้การค้าขายอยู่ในระบบ 
v. ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการพัฒนาจากไทย 
vi. ความร่วมมือสนับสนุนจากไทยในการผลักดันโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในลุ่มน้ าโขง 

อุปสรรค  
1. ระบบการเงิน การธนาคาร และระบบศาลไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ 
2. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ่อยครั้ง 
3. ความปลอดภัยส าหรับชาวต่างชาติยังไม่อยู่ในระดับที่ปลอดภัย 
4. ขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ และยังต้องการความช่วยเหลือเพ่ือบูรณะประเทศ ท าให้กัมพูชาต้องพ่ึงพา

เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก 
5. ระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคยังไม่มีประสิทธิภาพ และขาดแคลน ท าให้การติดต่อสื่อสาร และ

การคมนาคมเป็นไปอย่างล่าช้า 
6. มีการลักลอบท าการค้าผิดกฎหมาย เช่น การน าเข้าอัญมณี ไม้ และรถยนต์ที่ถูกขโมยมา โดยเฉพาะสินค้า

เกษตร ซึ่งกัมพูชามีการลักลอบส่งออกมายังไทยโดยตลอด ท าให้การค้าระหว่างกันไม่สามารถด าเนินได้
โดยสะดวก 



7. สินค้าส่งออกไปยังกัมพูชาต้องเสียภาษีน าเข้าและยังต้องเสียภาษีผ่านแดนให้กับด่านต่าง ๆ ในลักษณะที่
ผิดกฎหมายอีกเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้นทุนสินค้าท่ีจ าหน่ายในกัมพูชาสูงกว่าปกติมาก 

8. ใช้มาตรการปกป้องทางการค้าด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น การตรวจสอบสินค้าก่อนการน าเข้า ฯลฯท า
ให้ต้นทุนการน าเข้าสินค้าของกัมพูชาสูงมากกว่าปกติ 

แนวโน้มของสินค้าที่อยู่ในความสนใจของตลาดกัมพูชา 

สินค้าในความต้องการของกัมพูชาจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม โดยสินค้าที่อยู่
ในความต้องการของกัมพูชาส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและสินค้าที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ 
ได้แก่  

 อาหารและเครื่องดื่มเป็นสินค้าที่กัมพูชาต้องการมากที่สุด ทั้งผัก ผลไม้สดและแห้งเนื่องจากเป็นปัจจัยที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมีมูลค่าประมาณ 91.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 รถยนต์เป็นสินค้าที่มีความต้องการสูง มีการน าเข้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ประมาณ 431.5 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 วัสดุก่อสร้างเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูง มูลค่าการน าเข้ารวมทุกรายการประมาณ 147.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯโดยสินค้าที่น าเข้ามากที่สุด คือ ปูนซีเมนต์ และเหล็กเส้น 

 ยารักษาโรคมีมูลค่าการน าเข้าประมาณ 62.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ รัฐบาลจึงได้มีการส่งเสริมให้ตั้ง
โรงงานผลิตยาภายในประเทศเพิ่มข้ึนเพ่ือลดการน าเข้า 

 ผ้าผืน น าเข้าประมาณ 6.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือน ามาตัดเย็บและส่งออกในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปและสิ่งทอ 

 น้ ามันเชื้อเพลิงมีมูลค่าการน าเข้าประมาณ 286.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ทัง้นี้สินค้าน าเข้าที่ส าคัญของกัมพูชา ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอะไหล่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต การเดินทาง และการขนส่งต่างๆ รองลงมาได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจทั้งการขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้า และการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานต่างๆ ส่วนด้านวัสดุ
ก่อสร้าง และปูนซีเมนต์ ได้ถูกน าเข้าเพ่ือก่อสร้างที่อยู่อาศัยการก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงอาคาร ถนน และสะพาน เป็น
ต้น ส าหรับความต้องการของตลาดกัมพูชาในอนาคต ได้แก่  

 อาหาร เนื่องจากกัมพูชามีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึน 1.9% ต่อปี ขณะที่พ้ืนที่เพาะปลูกพืชและการสร้าง
โรงงานยังจ ากัด เพราะปัจจัยด้านสิ่งสาธารณูปโภคท าให้กัมพูชาต้องอาศัยการน าเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศเพ่ือการบริโภค 

 รถยนต์ มีการน าเข้าเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะรถยนต์ใหม่เพ่ือทดแทนรถยนต์เก่า 



 วัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มการน าเข้าสูงขึ้น เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และสาธารณูปโภคต่างๆ 
 ยารักษาโรคเป็นสินค้าที่จ าเป็นส าหรับชาวกัมพูชา ซึ่งยังขาดแคลนจึงต้องน าเข้าจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก

เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ 
 น้ ามันเชื้อเพลิงน าเข้าเพ่ือรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใช้กับยานพาหนะและผลิต

กระแสไฟฟ้า 

วิจัยตลาด 

สินค้าเกษตรกรรม 

   ชื่อสินค้า    มูลค่า(ล้านบาท) 

      สินค้าปศุสัตว์อ่ืนๆ       1,125.6 

      ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง       107.5 

      ข้าวโพด       55.4 

      ข้าว       45.3 

      ยางพารา       42.9 

      ถั่วเขียวผวิมัน       18 

      พืชน้ ามัน       17.4 

      ผักสดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง       15 

      ใบยาสูบ       13.6 

      เครื่องเทศและสมุนไพร       7.5 

      รวม 10 รายการ        1,448.2 

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยกระทรวงพาณิชย์ 
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 

   ชื่อสินค้า    มูลค่า(ล้านบาท) 

      น้ าตาลทราย        4,379.6 

      เครื่องดื่ม        2,465.3 

      นมและผลิตภัณฑ์นม        2,465.3 

      อาหารสัตว์เลี้ยง        684.2 

      สิ่งปรุงรสอาหาร        606.6 



      ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่นๆ        588 

      ผลิตภัณฑ์ข้าว        482.6 

      ไขมันและน้ ามันจากพืชและสัตว์        326.3 

      หมากฝรั่งและขนมที่ไม่มีโกโก้ผสม        310.3 

      ผลไม้กระป๋องและแปรรูป        280.6 

      รวม 10 รายการ         11,044.3 

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยกระทรวงพาณิชย์  
สินค้าอุตสาหกรรม 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

       ปูนซีเมนต ์        1,950.6 

       เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว        1,913.1 

       เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์        1,685.5 

       เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ        1,650.9 

       ผลิตภัณฑ์ยาง        1,612.4 

       เคมีภัณฑ์        1,607.3 

       ผ้าผืน        1,280.9 

       รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ        1,250.3 

       เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล        1,167 

       ยานพาหนะอ่ืนๆ และส่วนประกอบ        1,131.9 

       รวม 10 รายการ        15,249.9 

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยกระทรวงพาณิชย์  
สินค้าแร่และเชื้อเพลิง 

   ชื่อสินค้า     มูลค่า(ล้านบาท)  

       น้ ามันส าเร็จรูป        7,254.8 

       ก๊าซปิโตรเลียมเหลว        106.9 

       แร่ยิปซั่ม        14.6 

       น้ ามันดิบ        2.8 

       สังกะสี        1.6 



       รวม 5 รายการ        7,380.7 

ที่มา:โครงสร้างการส่งออกสินค้าของไทยกระทรวงพาณิชย์ 
 

การเข้าสู่ตลาด 

ช่องทางการท าตลาดในกัมพูชาที่เหมาะสมคือ การท าการค้าโดยผ่านตัวแทนจ าหน่ายหรือผู้น าเข้าสินค้าและบริการ
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดต้นทุนการด าเนินการในระยะแรกส าหรับผู้ประกอบการ SMEs และลดความเสี่ยงจากการ
ประกอบธุรกิจจากปัญหาความไม่มั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความไม่ชัดเจนของกฎหมาย หรือในสินค้า
บางประเภทอาจสามารถท าการค้าผ่านผู้ค้าส่งและร้านค้าปลีกโดยตรงได้ ในขณะที่จังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดพระตะบองก็สามารถท าตลาดได้ในรูปแบบของการจัดจ าหน่ายผ่านตลาดการค้า
ชายแดนอีกช่องทางหนึ่ง ประการส าคัญในการท าตลาดผ่านตัวแทนจ าหน่ายนั้น จ าเป็นจะต้องพิจารณาและศึกษา
ตัวแทนให้ละเอียดและลึกซึ้ง ซึ่งคู่ค้าจ าเป็นต้องมีความจริงใจต่อกัน 

สถานที่ตั้งทางธุรกิจ 

สถานที่ตั้งทางธุรกิจ 

   จังหวัด/กรุง    ความส าคัญ สินค้า/บริการที่ส าคัญ 

กรุงพนมเปญ เมืองหลวง 

 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มสิ่งทอ
และรองเท้า 

 ศูนย์กระจายสินค้าไปทั่วประเทศและ
ศูนย์ราชการ 

กรุงสีหนุวิลล์ เมืองท่า 

 ท่าเรือน้ าลึกนานาชาติออกสู่ทั่วโลกทาง
ทะเลอ่าวไทย 

 แหล่งอาหารทะเลเช่นกุ้งปูหอย 
 สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล 
 แหล่งขุดเจาะก๊าซและน้ ามัน 

จังหวัดเสียมเรียบ เมืองเศรษฐกิจส าคัญ 

 สถานที่ตั้งของนครวัด-นครธมซึ่งได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก 

 มีอุตสาหกรรมการบริการที่ส าคัญคือที่พัก
โรงแรม ร้านอาหารเพ่ือให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว 



จังหวัดพระตะบอง เมืองเศรษฐกิจส าคัญ 
 แหล่งผลิตข้าว 
 ผลิตไม้ผลเช่นส้ม และพืชไร่เช่นมัน

ส าปะหลังถั่วเหลืองและงา 

จังหวัดเกาะกง เมืองเศรษฐกิจส าคัญ 
 สินค้าประมง 
 การท่องเที่ยวทางทะเล 

จังหวัดกัมปงจาม เมืองเศรษฐกิจส าคัญ 
 แหล่งผลิตยางพาราเงาะมังคุดทุเรียนและ

ผลไม้อ่ืนๆเช่นมะม่วงหิมพานต์รวมถึงพืช 
ไร่ทุกชนิดเช่นข้าวโพดถั่วงา 

 

การว่าจ้างงาน 

สัญญาการจ้างงาน  

การจ้างแรงงานที่เป็นชาวกัมพูชาอาจท าเป็นสัญญาว่าจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือสัญญาปากเปล่าก็ได้ แต่การ
จ้างแรงงานที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องมีสัญญาการจ้างงานที่ชัดเจน สัญญาการจ้างงานที่มีก าหนดเวลาเกิน 2 ปี ให้
ถือว่าเป็นสัญญาจ้างถาวร ระยะเวลาในการทดลองงานไม่ควรเกิน 1 เดือนส าหรับแรงงานที่ไม่มีทักษะ ไม่เกิน 2 
เดือน ส าหรับแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และไม่เกิน 3 เดือนส าหรับแรงงานทั่วไป การจ้างงานที่ไม่จ ากัด
ระยะเวลาจะต้องจัดท าเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง ซ่ึงนายจ้างมีสิทธิ์บอกเลิก
สัญญาจ้างตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งลูกจ้างที่ถูกบอกเลิกการจ้างโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ยกเว้นกรณีที่ลูกจ้างถูกไล่ออก
เนื่องจากกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและระเบียบภายในของบริษัท 

ค่าจ้าง  

กัมพูชาไม่มีการก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า ยกเว้นในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีการก าหนดค่าจ้างขั้นต่ าไว้ที่ 45 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2551 ปรับเป็น 51 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน ส าหรับในระยะฝึกงาน 
และ 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือนเมื่อผ่านระยะฝึกงาน) 

การก าหนดค่าจ้างข้ันต่ าในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ให้เป็นไปในแนวทางท่ีสนับสนุนการครองชีพประจ าวันและต้อง
เป็นไปเพ่ือเหตุผลทางมนุษยธรรม โดยทั่วไปอัตราจ้างในกัมพูชา ก าหนดในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มีดังนี้ 

อัตราค่าจ้างต่อเดือน(US$) ประเภทของแรงงาน 

       50-60        แรงงานหนัก เช่น กรรมกรแบกหาม คนงานก่อสร้าง 



       100-150        ลูกจ้างทั่วไปเช่น คนขับรถพนักงานขายของพนักงานส่งของ 

       150-300        เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน 

       800-1,000 หรือมากกว่า        เจ้าหน้าที่บริหารระดับต้น 

ที่มา:สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน  
กฎหมายแรงงานได้ก าหนดเงื่อนไขและผลประโยชน์ในการจ้างงานต่างๆ เช่น การจ่ายค่าทดแทน ชั่วโมงในการ
ท างาน การลางาน การลาคลอด วันหยุด กฎระเบียบการจ้างแรงงานเด็กและสตรี เป็นต้น ชั่วโมงในการท างาน
สูงสุดต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้มีการจ่ายค่าล่วงเวลาการท างาน ปกติอยู่
ระหว่าง 1.30 ถึง 2.0 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ 
กฏหมายก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาหยุดประจ าปี ได้ปีละ 18 วัน เพ่ิมข้ึนปีละ 1 วัน หลังการจ้างงานครบ 3 ปีขึ้นไป 
การลาคลอด อนุญาตให้ลูกจ้างที่ท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สามารถลาคลอดได้ 90 วัน โดยให้ได้รับค่าจ้างครึ่งหนึ่ง
ของเงินเดือน การลาในกรณีอ่ืนๆ สามารถลาได้ไม่เกิน 7 วันต่อปี ซึ่งจ านวนนี้สามารถน าไปหักออกจากจ านวนวัน
ลาประจ าปีได้ 
บริษัทที่มีการจ้างลูกจ้างท่ีเป็นสตรีมากกว่า 100 คนข้ึนไป จะต้องจัดหาสถานที่รับเลี้ยงและดูแลเด็ก หากไม่มี
สถานที่รับเลี้ยงดังกล่าวนายจ้างจะต้องจ่ายค่ารับเลี้ยงเด็กให้กับลูกจ้างแทน 

การสื่อสาร 

ภาษาราชการ คือ ภาษาเขมร ภาษาท่ีใช้ทั่วไป คือ ภาษาอังกฤษ 

กฏระเบียบด้านการลงทุน 

กฎระเบียบการน าเข้าสินค้าไทยในกัมพูชา  
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บภาษีน าเข้าและส่งออกสินค้าคือ กรมศุลกากรและสรรพสามิต (Customs 
and Excise Department of Cambodia – CEDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงเศรษฐกิจและ
การคลัง (The Ministry of Economy and Finance – MEF) 
ระเบียบและขั้นตอนการน าเข้า การน าเข้าทางบก ต้องมีเอกสารดังนี้  

 Truck Way Bill 
 Invoice 
 Packing List 

การน าเข้าทางน้ า ต้องมีเอกสารดังนี้  
 Bill of Lading 13 
 Invoice 



 Packing List 
การน าเข้าทางอากาศ ต้องมีเอกสารดังนี้  

 Air Way Bill 
 Invoice 
 Packing List 

สินค้าท่ีห้ามน าเข้า  
สินค้าท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม ภายในประเทศ ได้แก่ 
อาวุธ วัตถุระเบิด รถยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในการทหาร ทอง เครื่องเงิน เงินตรา ยาและยาพิษ รวมถึงสิ่งพิมพ์
ลามก 
เอกสารประกอบการน าเข้า/ส่งออก ศุลกากรกัมพูชาก าหนดให้การน าเข้าและส่งออกสินค้าทุกครั้งต้องใช้เอกสาร
ดังต่อไปนี้  

 Bill of landing 
 Packing list 
 Invoice 
 Transit license (สินค้าซึ่งน าเข้าหรือส่งออกผ่านทางเวียดนาม) 

ภาษ ีมาตรการด้านภาษ ี 
โดยทั่วไปภาษีน าเข้าแบ่งออกเป็น 4 หมวด โดยมีอัตราตั้งแต่ 0-35% ดังนี้ 

1. สินค้าฟุ่มเฟือย รวมถึง รถยนต์ ไวน์ บุหรี่ น้ าหอม อาวุธ และเครื่องส าอาง อัตราภาษี 35% (รถยนต์ต้อง
เสียภาษีเพ่ิมตามก าลังเครื่องยนต์) 

2. สินค้าส าเร็จรูปทุกชนิด รวมถึงโทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นเทป สีทาบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ อัตราภาษี 35% 
3. เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ อัตราภาษี 15% 
4. วัสดุ เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก กระเบื้อง อิฐ และของใช้ในชีวิตประจ าวันรวมถึงเนื้อสัตว์ ผลไม้ ชา น้ ามันพืช 

น้ าตาล สบู่ รองเท้า แว่นตา เสื้อผ้า และรถจักรยาน อัตราภาษี 7% 
สินค้าทุกชนิดต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 10% สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีน าเข้า : อุปกรณ์เครื่องมือและวัสดุ
การเกษตร อุปกรณ์ และวัสดุ ประกอบการเรียน (แต่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 10%) ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค 
และอุปกรณ์กีฬา 
มาตรการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barrier) มาตรการน าเข้า  
ประเทศกัมพูชาไม่สามารถผลิตสินค้าเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ จึงต้องอาศัยการ
น าเข้าเป็นหลัก โดยมีนโยบายการค้าเสรี ไม่มีข้อกีดกันทางการค้า หรือก าหนดโควต้า ในการน าเข้าสินค้า แต่



ก าหนดให้ผู้น าเข้าสินค้าเข้า ต้องช าระภาษีน าเข้า ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีพิเศษอ่ืนๆ ตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
สินค้าท่ีห้ามน าเข้า  
สินค้าท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ได้แก่ 
อาวุธ วัตถุระเบิด รถยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ในการทหาร ทอง เครื่องเงิน เงินตรา ยาและยาพิษ 
มาตรการส่งออก  
สามารถท าการส่งออกได้เสรี ไม่มีข้อจ ากัด ยกเว้นสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาก าหนดให้ส่งออกได้โดยต้องมี
เอกสารใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าจากกรมสิทธิประโยชน์กัมพูชา หรือเอกสารใบอนุญาตส่งออกจากกรมการค้า
ต่างประเทศกัมพูชา 
เอกสารใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า  
กรมสิทธิประโยชน์ (GSP. Dept) กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา จะออกเอกสารใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าให้กับผู้
ส่งออกสินค้าท่ีประเทศผู้น าเข้าต้องการ เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรและอ่ืน ๆ ขณะนี้มีสินค้าที่
ต้องขอเอกสารใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าเพ่ือส่งออกไปบางประเทศ เช่น ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เสื้อผ้า
ส าเร็จรูปและถุงมือ รองเท้า กุ้งแช่แข็ง ข้าว เบียร์ และบุหรี่ เอกสารใบอนุญาตส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาจะออกเอกสารใบอนุญาตส่งออกสินค้าท่ีควบคุม คือ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และข้าว 
กฏหมายและระเบียบท้องถิ่น อุปสรรคในการน าเข้า  

 ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ส าหรับสถานการณ์ทางการเมืองของกัมพูชานั้น แบ่งได้ออกเป็นสองส่วนคือ 
การเมืองภายในและการเมืองภายนอก โดยในส่วนของการเมืองภายในของกัมพูชามีสถานะความม่ันคงสูง
มาก เนื่องมาจากพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) สามารถมีชัยชนะในการลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปของ
กัมพูชาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ประกอบกับการที่รัฐบาลภายใต้การน าของสมเด็จ ฮุน เซน สามารถกุม
สภาพทางการเมืองภายในประเทศไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ท าให้รัฐบาลสามารถเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ 
และการสัมปทานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายรัฐบาล 

 ด้านการอ านวยความสะดวก มีกฎหมายจ านวนมากท่ียังขาดความชัดเจน กล่าวคือ รัฐบาลกัมพูชายังขาด
การออกกฎหมายส าคัญเพ่ือควบคุมและตรวจสอบการลงทุน เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายด้านการตรวจสอบบัญชีที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุง รวมทั้งปัญหาความไม่
แน่นอนในการท าสัญญาธุรกิจต่าง ๆ ทั้งกับภาครัฐบาลและเอกชน ท าให้เกิดข้อพิพาทข้ึนได้ในการเข้าไป
ลงทุนกับกัมพูชา 

 ด้านวัตถุดิบ วัตถุดิบ เช่น น้ ายางพารา และสินค้าข้ันพ้ืนฐาน เช่น ผ้าผืน ที่ใช้ขั้นกลางและปลายน้ ามี
คุณภาพต่ า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ท าให้สินค้าส าเร็จรูปไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ตัวอย่างเช่น 
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กัมพูชายังต้องน าเข้าผ้าผืนจากไทย เนื่องกัมพูชายังมีปัญหาเรื่องมาตรฐานการผลิต



ผ้าผืน ส่วนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขั้นต้น กัมพูชามีดินส าหรับการเพาะปลูกที่ดี มีฤดูกาลที่
เหมาะสม แต่กัมพูชายังขาดองค์ความรู้ในการแปรรูปยางพารา 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสารมวลชนยังไม่สามารถรองรับต่อการบริโภคได้ 
ส่งผลให้ค่าบริการไฟฟ้า ประปา การสื่อสารโทรคมนาคมพ้ืนฐานต่างๆ มีราคาค่อนข้างสูง 

 ด้านทรัพยากรมนุษย์ ทักษะแรงงานชาวกัมพูชายังมีคุณภาพต่ า ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และการ
เรียนรู้ของแรงงานชาวกัมพูชาค่อนข้างล่าช้า ท าให้อาจต้องน าเข้าแรงงานต่างชาติที่มีความรู้เข้ามาท างาน
ในกัมพูชา ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงประมาณ 120 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน 

กฎระเบียบทางการค้า (Trade Regulations and Standards) ข้อกีดกันทางการค้า (Trade Barriers)  
กัมพูชาไม่มีข้อกีดกันทางการค้าส าหรับสินค้าท่ัวไป ยกเว้น การน าเข้าอาวุธ เครื่องส าอาง และยา รักษาโรคที่ต้อง
ได้รับอนุญาตก่อนการน าเข้าจากกระทรวงที่ดูแล 
ใบอนุญาตน าเข้า  
ก าหนดให้การน าเข้าเครื่องส าอาง และยารักษาโรค ต้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข และการน าเข้าอาวุธ
จากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม 
การควบคุมการส่งออก  
รัฐบาลก าหนดไว้เฉพาะการส่งออกไม้ซุง ไม้แปรรูป อัญมณีและหินมีค่า รวมถึงวัตถุโบราณ 
บรรจุภัณฑ์และฉลาก  
สินค้าควรถูกบรรจุอย่างบรรจงเพ่ือป้องกันสภาพอากาศท่ีร้อนและชื้นที่อาจท าลายสินค้าได้ 
มาตรฐาน  
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบคือ กรม CAMCONTROL กระทรวงพาณิชย์ โดยก าหนดให้การ น าเข้าสินค้าสินค้า 
อาหาร ต้องมีการส าแดงรายละเอียดบนฉลากดังนี้ : ชื่อของสินค้า ชื่อและท่ีอยู่ผู้ผลิต วัตถุดิบ ปริมาณ หมายเลข
ก ากับครั้งที่ผลิต วันผลิต วันหมดอายุ ส่วนประกอบ ข้อแนะน าในการใช้ (หากมี) และเลขที่อนุญาต การผลิตของ
หน่วยงานที่ดูแล (หากก าหนดไว้) เป็นต้น นอกจากนี้ CAMCONTROL ยังร่วมตรวจสอบการน าเข้ากับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบการน าเข้าในทุกสินค้าด้วย 
ที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, ประเทศกัมพูชา 

การเงินและการท าธุรกรรม 

การช าระเงินค่าสินค้าระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้น าเข้าของกัมพูชา มีดังนี ้ 
 การช าระค่าสินค้าด้วยเงินสด สกุลเงินที่นิยมน ามาใช้มากท่ีสุดคือ ดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาท หรือ

บางครั้งจะช าระด้วยทองค า 



 การช าระด้วยระบบ L/C (Letter of Credit) เป็นการช าระเงินค่าสินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยผู้ซื้อในกัมพูชา 
จะติดต่อกับธนาคารของตนเองเพ่ือให้ธนาคารของตน เปิด L/C ให้กับผู้ส่งออกไทยโดยผ่านธนาคารของ
ไทย หลังจากนั้นธนาคารของไทย จะส่ง L/C ให้ผู้ส่งออกเพ่ือด าเนินการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อต่อไป 

 การช าระเงินระบบ D/P (Documents Against Payment) และ D/A (Documents Against 
Acceptance) ผู้ส่งออกของไทยจะท าการตรวจสอบฐานะและประวัติของผู้ซื้อกัมพูชาก่อนจะเป็นที่พอใจ
แล้วจึงส่งเอกสารและสินค้าไปให้กับธนาคารของผู้น าเข้า โดยผู้น าเข้าจะต้องช าระเงินค่าสินค้าก่อน จึงจะ
สามารถน าเอกสารไปออกสินค้าได้ 

 การช าระเงินด้วยระบบ T/T (Telegraphic Transfer) ผู้ส่งออกของไทยจะส่งสินค้าไปให้กับผู้น าเข้า
กัมพูชา โดยให้เครดิตระยะหนึ่ง เมื่อครบก าหนดเครดิตผู้น าเข้า กัมพูชาจะโอนเงินโดยทางโทรเลขกลับมา
ให้ผู้ส่งออกของไทย 

 การช าระค่าสินค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นิยมช าระด้วยเงินสดเป็นสกุลเงินบาท สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ และบางครั้งอาจจ่ายเป็นทองค า หากการซื้อขายมีปริมาณมากจะช าระด้วยการโอนเงินทางโทร
เลข Telegraphic Transfer (T/T) ผู้ส่งออกของไทยจะส่งสินค้าให้ผู้น าเข้าของกัมพูชาก่อนโดยให้เครดิต
ระยะหนึ่งเมื่อครบก าหนดช าระเงินผู้น าเข้าของกัมพูชาจะโอนเงินโดยทางโทรเลขกลับมาให้ผู้ส่งออกไทย 
การช าระสินค้าอีกวิธีหนึ่งคือผู้ส่งออกไทยจะส่งสินค้าไปให้ผู้น าเข้าของกัมพูชาก่อน โดยให้เครดิตระยะ
หนึ่ง เมื่อครบก าหนดจ่ายจะมีนายหน้าของกัมพูชาเข้ามาช าระเงินให้กับผู้ส่งออกไทยแทนผู้น าเข้ากัมพูชา 
เรียกระบบนี้ว่า "โพยก๊วน" 

ที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, ประเทศกัมพูชา 
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