สํานักงานนคณะกรรรมการส่ งเสสริมการลงททุน (BOI)
ร่ วมกับ
มูลนิธิสถาบั
ส นวิจัยนโยบายเเศรษฐกิจการคลั
ก
ง
จัดสั
ด มมนาเรืรอง
“ลู่ทางการรลงทุนในปประเทศ กาานา แคเมออรูน มอริเชียส และ แองโกลา”
วันอังคารที 23 สิงหาคม
ห 2554 เววลา 09.00-155.30 น.
แ
คอนเวนนชัน หลักสี
ณ ห้ องเมจิจิก 3 ชัน 2 โรงงแรมมิราเคิลแกรนด์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.30-099.00 น. ลงงทะเบียน
09.00-099.10 น.

เปิปดการสัมมนา
โดดย คุณโชคดี แก้ วแสง รองเลขาธิการคณะะกรรมการส่งเสริ
เ มการลงทุน
สํานั
า กงานคณะกกรรมการส่งเสสริ มการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม
ส

09.10-099.30 น.

ปาาฐกถาพิเศษ “การค้
“
า/การลลงทุนในแอฟ
ฟริกา: การค้ า การลงทุนใใหม่ ในตลาดดใหม่ ”
โดดย ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี ทีปรึกษากิตติมศักดิ มูลนิธิสถาบั
ถ นวิจยั นโยบบายเศรษฐกิจการคลั
ก ง

09.30-100.00 น.

นําเสนอ
า
“ศักยภภาพการลงทุนในทวีปแอฟ
ฟริกาและการจัดอันดับปประเทศทีมีศกยภาพ”
ัก
โดดย คณะวิจยั สถาบันวิจยั นโโยบายเศรษฐกิจการคลัง

10.15-111.00 น.

“ภภาพรวม 4 ปรระเทศ – การรเมือง เศรษฐฐกิจ กฎระเบีบียบ สังคมแลละโครงสร้ างพื
ง นฐาน
ปรระเทศกานา แคเมอรูน มอริ
ม เชียส และ แองโกลา”
โดดย คณะวิจยั สถาบันวิจยั นโโยบายเศรษฐกิจการคลัง

11.00-11.40 น.

“กการค้ าและอุตสาหกรรมที
ส
น่ าสนใจในประ
า
ะเทศกานา แคคเมอรู น มอริเเชียส และ แอองโกลา”
โดดย คณะวิจยั สถาบั
ส นวิจยั นโโยบายเศรษฐกิกิจการคลัง

11.40-122.00 น.

ถาาม-ตอบและแแสดงความคิดเห็น
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12.00-133.00 น.

ร่วมรั
ว บประทานอาหารกลางวันั

13.00-144.30 น.

เสวนานําเสนอลูลูท่ างการค้ า/กการลงทุนในทวีวีปแอฟริ กา
“ทํทําอะไร ทีไหนนดี ในแอฟริรกา”
ดําเนิ
า นรายการโโดย
ดรร. พิชญ์ นิตย์เสมอ
เ รองผู้อํานวยการสถาบบันวิจยั นโยบาายเศรษฐกิจกาารคลัง
ร่ วมอภิ
ว ปรายโดยย
1) คุณวาสนา มุทตุ านนท์
ผู้อํานวยการสํานักความร่รวมมือการลงทุทุนต่างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการสส่งเสริ มการลงททุน
2) คุณไพรัช บูรพชัยศรี
ประธานคณ
ณะกรรมการกิจการแอฟริ กาและรองประธานนกรรมการหอกการค้ าไทย
3) คุณรัฐกฤชญ
ญ์ เนติรฐนนท์ท์กลุ
ประธานบริรษัท
T GROUP Alliance Co.., Ltd.
4) คุณพรรณี ชิตรัตฐา
กรรมการผู้จัจดั การ
Thai Exim 2007
2 (U) Ltd.
5) คุณวรพงษ์ โปษกานนท์
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร
ธุรกิจร้ านอาาหารและตัวแททนโรงพยาบาลล
6) คุณชัชวาลยย์ วัฒนะคีรี
นักการทูตปฏิ
ป บตั กิ าร
กรมเอเชียใตต้ ตะวันออกกลลาง และแอฟริรกา กระทรวงการต่างประเทศศ
7) คุณเมย์ อภิภิพฒ
ั นะมนตรี
นักการทูตปฏิ
ป บตั กิ าร
กรมเอเชียใตต้ ตะวันออกกลลาง และแอฟริรกา กระทรวงการต่างประเทศศ
8) Mr.Yengwia Ivan
Thai – Africca Investmentt Corporation

14.30-155.00 น.

สรุรุปโอกาสการลลงทุนในแอฟริรกา/ ถาม-ตอบบและแสดงคววามคิดเห็น
อาาหารว่างบริ การในห้
า องสัมมนา
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รายงานสรุ ปผลสััมมนา
“ลู่ทางการลงทุนในประเทศ
นใ
ก แคเมออรู น มอริเชียส
กานา
ย และแองโกกลา”
วันอังคารที 23 สิงหาคม 25554 ณ โรงแรมมมิราเคิลแกรนนด์คอนเวนชัน
ณะกรรมการ ส่ง เสริ ม การลลงทุน ของปร ะเทศไทยได้ มอบหมายให้
ม
ห้ ส ถาบัน วิ จัยนโยบาย
ย
สํ า นัก งานคณ
เศรษฐกิจการคลั
จ
ง (สวค.) ในฐานะทีปรึกษาโครงงการตลาดใหมม่แอฟริ กา จัดงานสั
ด
มมนาภภายใต้ หวั ข้ อ “ลู
“ ท่ างการ
ลงทุนในปประเทศ กานา แคเมอรู น มออริิ เชียส และแอองโกลา” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน กรุ งเทพพมหานคร
เพือเผยแแพร่ข้อมูลในเรืรองของการลงทุน และเผยแแพร่ผลการศึกษาวิ
ษ จยั ให้ แก่ผูผ้ ประกอบการร
ช่ วงเช้ า
1. กล่าวเปิ ดการสั
ด มมนา
โดย คุณโชคดีดี แก้ วแสง รอองเลขาธิการคณ
ณะกรรมการสส่งเสริ มการลงงทุน สํานักงานนคณะกรรมกาารส่งเสริ ม
การลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม
ต
2. กล่าวปาฐฐกถาพิเศษ (สสไลด์ประกอบบการปาฐกถา ตามซีดีแนบ)
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี กลล่าวปาฐกถาพิพิเศษในหัวข้ อ “การค้ า/การรลงทุนในแอฟฟริิ กา: การค้ า การลงทุน
ใหม่ ในตตลาดใหม่” โดยชีให้ เห็นว่าประเทศไทยอ
า
อยู่ในช่วงของกการให้ ความสํสําคัญกับการไไปลงทุนในต่างประเทศ
า
ซึงในอดีตอยู
ต ่ใน modee ของ out-in เป็ นหลัก เนืองจากประเทศ
อ
ศไทยไม่มีงบประมาณในการลงทุน โดยเป็ป็ นการเอา
เงินทุนขอองต่างชาติเข้ ามาลงทุ
า
นแทนน แต่ในระยะ 10 ปี หลัง ประะเทศไทยเริ มมีมีเงินทุน mode การลงทุนถูถกเปลียน
เป็ น out--in, in-in, in-out ซึงเป็ นการยําประเด็นในวันนีในการส่งเสริ
ง มให้ คนไททยไปลงทุนในตต่างประเทศ
ทุกวันนี เศรษษฐกิจ โลกมีการเปลี
า ยนแปลงง ทําให้ เกิดโอกาสทีไม่เหมือนเดิ
อ ม ซึงต้ องงมาดูว่าโอกาสสอยู่ทีไหน
อย่างไร แล้
แ วถาวรหรื อไม่
ไ ซึงก่อนหน้ านีโลกตะวันตกมี
ต อํานาจในนการครองเศรษฐกิจโลก คือ ยุโรปกับสหรัรัฐอเมริ กา
เนืองจากกมีความสามารถทีเหนือกว่าที
า อืนหลายอยย่าง
ลําดับช่ วงเหหตุการณ์ ในอดีต
• ปี 1800 การปฏิ
ก
วตั ิอุตสาหกรรม
ส
ซึงถืถื อว่าเป็ นจุดเปลี
เ ยนทีสําคัญ
ั ของทางฝั งยุโรป นอกจาากนันยังมี
สหรัฐอเมริิ กาตามมาหลังสงครามโลลกครังทีหนึง ครั
ค งทีสอง เข้ ามาเสริ มทับ ไไม่ว่าเป็ นเรื องเศรษฐกิจ
หรื อการเมืมือง แต่ภายหลังตะวันตกครรองโลกมานานก็เกิดการเปลียนแปลงซึงเหตุผลเกิดจากประเทศ
ตะวันตกเอองกล่าวว่า โลลกควรเป็ นประะชาธิปไตยแลละเศรษฐกิจเสสรีี ซึงบางประเเทศทีไม่อยู่ในเศรษฐกิ
น
จ
เสรี ก็เข้ ามาอยูใ่ นระบบนีนี
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• ปี 1978 ประเทศแรกที
ป
ก้ าวเข้ ามาอยู่ในตลาดโลก
ใ
คือ ประเทศจีน หลังจากทีสินนสุดยุคของเหหมาเจ๋อตุง
ในปี 19788 และมาทํากาารเร่ งเครื องเข้ข้ ามาเรื อยหลังจากปี
ง
2001 ซึงหลังจากทีทีจีนเข้ าเป็ นสมมาชิกของ
GATT
• ในปี 198 9 รั ส เซี ย เลิ ก สงครามเย็ น และสหภาพพโซเวี ย ต ล่ม สลายในปี 1 991 ซึงเข้ า มาพร้
ม อมๆ
ส
นีไม่ได้ ค้าขายยกับประเทศใดในโลก ซึงทําให้ ประชากรรมากกว่า
กับอินเดีย ซึงแต่ก่อน สามประเทศนี
ครึงหนึงขอองโลกจากทังสามประเทศนีนี เข้ ามาทําการค้ าขาย ซึงกาารค้ าเปิ ดเสรี มมากขึน ทําให้ เกิิดการค้ า
ขายได้ เต็มที
ม รวมไปถึง การใช้
ก เทคโนโลยีในการติดต่ตอสือสารได้ อย่างอิสรเสรี ทําให้ จีนและอิอินเดียเข้ า
มาแย่งงานนคนในชาติตะวั
ะ นตกซึงทําได้ ดีกว่าและถูกกว่
ก า ทําให้ คนจี
น นและคนอินนเดียมีความรํรารวยมาก
ขึน ทําให้ มีมีการเก็บเงินทุนมากขึน และะมีการนําไปฝฝากในยุโรปแลละอเมริ กา ซึงจจําเป็ นต้ องใช้ เงิ
เ นในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ป
ในเเรืื องสวัสดิการรทางสังคมทีใหห้ กบั ประชาชนน ส่งผลให้ ประะเทศตะวันตกกเริ มมีการ
ใช้ เงินมากกขึน หาเงินน้ อยลง
อ เทียบกับตะวั
บ นออกซึงหหาเงินมากขึน ใช้ เงินน้ อยกวว่าทีหาได้
• ในปี 19911 อินเดียก็เข้ ามามี
ม การปฏิรูปทางเศรษฐกิ
ป
จที
จ สําคัญและะเข้ ามาในตลาดโลก และรัสเซีย
• ปี 2008 เกิิดจุดเปลียนนทีสําคัญ คือ ตะวันตกมีหนีเพิมขึน เลย์์แมนบราเธอร์ร์ และ เอไอจี ล่มสลาย
ซึงต้ องขอเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาาล เป็ นการยืนยั
น นทีชัดเจนวว่าตะวันตกใช้ เงินเกินตัว ซึงทํ
ง าให้ เงิน
ไหลมาทาางประเทศตะวัวันออก ทางประเทศตะวันออกมี
อ ผ้ ผู ลิตทีสําคัญสองราย ได้ แก่ จีนและอินเดีย
ซึงจีนถือว่าเป็ น “Factory of the world”
w
เนืองจจากมีกําลังกาารผลิตทีมีศกั ยยภาพ ส่วนอินเดี
น ยมีการ
เจรจาตกลลงได้ เก่งทําให้ห้ กลายเป็ น “CCall center off the world” และอาเซี
แ
ยนก็ก็อยู่กบั ทังสองประเทศนี
ทําให้ อาเซีซียนบวกสาม อาเซียนบวกกหกกลายเป็ นศู
น นย์กลางเศรษฐกิจทีใหญ
ญ่ขึนมาเป็ นหนึนึงในสาม
ศูนย์กลางงเศรษฐกิจโลกก ซึงได้ แก่ ยุโรปป อมเริ กาเหนืนือ และ เอเชีย (อาเซียนบวกกต่างๆ) ซึงทําให้
า โอกาส
ของเอเชียในการเจรจา
ย
าการค้ ามีมากขึน เนืองจากกขนาดทางเศรรษฐกิจมีขนาดเท่ากัน และะหนีเอเชีย
น้ อยกว่า จึงไม่จําเป็ นต้ องพึงการลงทุทุนจากต่างประเทศมากนัก ยกตัวอย่าง ใในประเทศไทยย เมือก่อน
มีการลงทุทุนในตลาดยุโรปเกิ
โ นครึ ง แต่
แ ปัจจุบันเหลืลือเพียงแค่เศษหนึงส่วนสาามในการลงทุทุน ซึงการ
ลงทุนจากประเทศตะวันออกก็
น
มีการเปปลียนแปลงไปป
ดังนันประเทศศไทยควรเปลีลียนการค้ าการลงทุนไปยังฝัฝงประเทศใหหม่ๆ ให้ มากกขึนกว่าเดิม โดยดู
โ จาก
เศรษฐกิจของประเทศใ
จ
ในเรื องของกาารผลิตทีจะพึงการผลิ
ง
ตในปประเทศอย่างเดียวไม่น่าจะพพอ เงินสํารวอองระหว่าง
ประเทศทีทีเกินสองแสนนล้ านเหรี ยญสหรัฐ แปลว่าภาคการผลิ
ภ
ตเรราส่งไปเมืองนนอก คิดเป็ น 70 เปอร์ เซ็นต์ของรายได้
ข
ประชาชาาติ แปลว่ากําลังการผลิตขอองประเทศไทยยมีการพึงตลาาดต่างประเทศมาก ไม่ได้ พพึึงตลาดภายในประเทศ
เพียงอย่าเดี
า ยว นอกจาากนัน วัตถุดิบของประเทศ
บ
เราเองก็เริ มมีมีปัญหา ซึงในนปั จจุบนั เกิดคความ ไม่เพียงพอ ทําให้
ต้ องมีการรนําเข้ าจากต่างประเทศมาก
า
กมาย ยกตัวอย่
อ าง เช่น นํามัมัน ก๊ าซธรรมชชาติ รวมไปถึง ไฟฟ้าทีประเทศไทยได้
จากพม่า และพลังงานนนําจากลาว เป็ นต้ น ดังนัน ควรมีตลาดดใหม่มาเพิมเติมในภาคกาารผลิตของประเทศไทย
เพือนําวัตถุ
ต ดิบจากต่างประเทศมาใช้
ง
ช้ ในการผลิตของประเทศ จึงมี
ง ความจําเป็ นทีต้ องไปต่างงประเทศ ซึงใในประเทศ
ไทยมีศกยภาพในเรื
กั
องงของทุน เห็นภาพได้ จากการทีประเทศไไทยไปลงทุนในต่
ใ างประเทศศ ในเรื องของงพันธบัตร
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และหุ้นในต่
ใ างประเท ศ ซึงในปี 20000 ประเทศไไทยไม่มี เ งินทุน แต่ภายหลัลังประเทศไท ยมี ดุล บัญชี เดินสะพัด
(Currentt account) เกิ
เ นดุลปี ละปรระมาณ 10 พันั ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึงเงินทุ
น นล้ นประเททศ ธนาคารพาณิชย์ก็มี
สภาพคลล่องเป็ นอย่างมมาก
ตามหลักควาามเป็ นจริ งประะเทศไทยยังเป็ป็ น Mode out-in
o
คือ การส่งเงินออกยากมากกว่าส่งเงินเข้ า
แต่เงินก็มีมีการออกไปลลงทุนในตลาดต่างประเทศศมากขึน โดยยเฉพาะเกาหลีลี ซึงคนไปลง ทุนซือพันธบััตรเกาหลี
ซึงมีมลู ค่าหมืนล้ านเหหรีี ยญสหรัฐฯ หรื
ห อสีแสนล้ านบาท
น ซึงมีความนิ
ว ยมไปลงงทุนในเกาหลีลีมาก เมือไม่มีมีทีลงทุนก็
ต้ องไปซือพั
อ นธบัตรทีมีดอกเบียทีดีกว่
ก า ซึงมีทงกา
ั ารลงทุนตราสารทางด้ านกาารเงิน และลงททุนโดยตรง ซึงแนวโน้ ม
สูงขึนทังคคู่ และเป็ นหลักั ฐานยืนยัน ว่วาประเทศไทยยมีความพร้ อมความสามารถ
ม
ถในการไปลงททุนต่างประเทศ
สาเหตุ คือ
1. ประเทศไไทยมีโอกาสทีทํทาแล้ วมีผลตออบแทนทีเหมาาะสม
2. จําเป็ นทีจะต้
จ องทําการลงทุนเพือควาามเติบโตของปประเทศไทย
3. มีเงินทีจะะลงทุน ซึงเงือนไขครบถ้
อ
วนในการที
น
ประเเทศไทยไปลงททุนในต่างประะเทศ ซึงมีสถิติตวิ ่าบริ ษัท
ไทยไปลงงทุนในต่างปรระเทศ ส่วนใหหญ่เป็ นบริ ษัทใหญ่
ใ ๆ ซึงต้ องใช้
ง เงินลงทุนมมาก มีสถิติแสดงว่
ส าการ
ลงทุนมีอยูใ่ นต่างประเททศมาก โดยเฉฉพาะอาเซียน และญีปุ่ นสูง
นอกเหนือจากกพืนทีใหม่ๆ ซึงยังไม่คอ่ ยมีการเข้ าไปลงททุน ทาง BOI พยายามเปิ
พ
ดปประเด็น พืนทีการลงทุน
ใหม่ของแแอฟริ กาในกาารส่งเสริ มการค้ า/การลงทุนในแอฟริ กา แต่
แ ทีแอฟริ กาเพิพิงได้ รับความสนใจ คือ เคยยเป็ นเมือง
ขึนมาก่อนเช่
อ นเดียวกับเอเชี
บ ย ซึงเป็ นเมื
น องขึนตะวัวันตกเกือบทังทวี
ง ป แต่แอฟฟริิ กาเป็ นเมืองงขึนช้ ากว่า ซึงเมื
ง อยุโรป
ค้ นพบอเเมริ กาทังเหนืนอและใต้ มี การเอาคนจาก
า
กแอฟริ กาไปทํทํ างาน 11 ล้ านคน
า
ประกออบด้ วยโปรตุเกส สเปน
อังกฤษ และฝรั
แ
งเศส แต่
แ หลังจากปฏิฏิวตั ิอุตสาหกรรรมมีการยึดครองแอฟริ
ค
กากกันมาก เนืองจากต้ องการวัวัตถุดิบซึง
แอฟริ ก ากลายเป็
า
นปรระเทศแห่ง ปรระเทศวัต ถุดิบเพื
บ อใช้ ผลิตสิน ค้ า อุต สาหหกรรม ซึงคล้ ายกับ เอเชี ยตรงที
ต ชาติ
ตะวัน ตกกเข้ า มาหาเค รืื องเทศ จากกการยึด ครองงประเทศของงตะวัน ตกใน แอฟริ ก าทํ า ใ ห้ ภ าษาที ใช้ เกิ
เ ด ความ
หลากหลลายในหลายๆๆ ประเทศศ สเปนกับ ดัตซ์
ต เข้ ามายึดครองแอฟริ กาก่ อน ตามด้ วย อังกฤษกัับฝรั งเศส
ซึงประเททศทีเข้ ามาหลังั สุด คือ เยอรรมันซึงต้ องการเข้ ามาหานํามัน เพราะเยออรมันเป็ นประะเทศแรกทีใช้ นํนํามันแทน
ถ่ า นหิ น ในการขั
ใ
บ เครืรื องยนต์ ใ นปีป 1856 เป็ นคครั งแรก ทํ า ให้
ใ ทุ ก คนไปแ ย่ ง ชิ ง กั น ยึ ด ปประเทศที มี นํนํ ามัน เป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติ โดดยเฉพาะอย่างยิ
ง งประเทศแถถบตะวันออกกกลางกลายเป็ นเมื
น องขึน ณ ตตอนนัน
ประวัติศาสตร์ ของแอฟริ กาเกิ
า ดขึน เมือคคนถูกเอาไปเปป็ นทาส และถถูกยึดครองเป็ป็ นเมืองขึนโดยประเทศ
ตะวันตก ซึงภายหลังสงครามโลกทําให้
า เกิดประเทศใหม่ๆจํานวนนมาก เพราะเหหตุว่าประเทศศตะวันตกเป็ นประเทศที
น
เข้ ามาขีดเส้
ด นแบ่งประเเทศ และขนาดดแต่ละประเทศศก็ไม่เท่ากัน
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การเปลียนแปปลงของเศรษฐฐกิจโลกในตออนนีทําให้ เศรษษฐกิจแอฟริ กาเติ
า บโตขึน อัตตราการขยายตตัวก็ดีกว่า
ค่าเฉลียนนของโลก สถาานภาพดีขนึ เพพราะเอเชียเข้ าไปลงทุ
า
นในแอฟริ กามากขึน และประเทศศแอฟริ กาเองหหลังจากที
บ้ านเมื องสงบ ก็ มีการรทําการค้ าขาาย ในการสัมมนาครั งนี ก็มีมีการเลือกประเทศ โดยมี เหหตุผลว่าทําไมมถึงเลือ ก
า ตถุดิบ
ประเทศเเหล่านีขึนมา เช่น เหตุผลททางด้ านรายได้ด้ เหตุผลทางดด้ านขนาดของตลาด และเเหตุผลทางด้ านวั
รวมไปถึงขบวนการที
ง
เรีรี ยกว่า Tradinng bloc ขึนมาา เหมือน FTA ในอาเซียนซึงใช้
ง แนวเดียวกักับประเทศอาเเซียน ซึงมี
การรวมกกลุ่มกัน ขนาดดของแต่ละกลุลุม่ เป็ นเช่นไร ลัลกษณะคล้ ายกั
ย บของอาเซียน
ย ซึงมาจากผล WTO ทีเป็ นระบบ
การค้ าโลลกทีพยายามเอามาใช้ หลังจากที
จ การสรุป Uruguay rouund ไปแล้ ว ก็มีการสรุปตัง WTO ขึนมา และมีการ
พยายามเจรจาต่อ หรื อที
อ เรี ยกว่า Dooha round ตังแต่ปี 2001แตต่ไม่สําเร็ จ และะพยายามจะเเจรจาให้ สําเร็ จ เพือเปิ ด
ง
ไปจัดกลุ
ด ่มกันเอง ในแต่
ใ ละภูมิภาค
ภ ดังนันจะเห็นได้ ว่า แอฟฟริ กาเปิ ด
เสรี การค้ค้ า เมือไม่สําเร็ร็ จประเทศทังหลายก็
โอกาสใหหม่ให้ แก่ทังโลลก แอฟริ กามีมี ขนาดใหญ่ และมี ทรั พยาากรมาก ซึงในนงานศึกษานีนได้ คัดเลือกประเทศให้
ผู้ประกออบการพิจารณ
ณาในการขยาายโอกาสการรลงทุนไปยังตลาดใหม่
ต
เช่น ประเทศกาานา เป็ น gateway
ด้ านตะวันั ตก มอริ เชียส
ย เป็ นเขตการลงทุนทีสําคัญ
ั ทีน่าสนใจ แคเมอรู น เป็ นประเทศที
น
มีสสิินค้ าเกษตรทีทีน่าสนใจ
หรื อแองโโกลาทีมีนํามัน และทรัพยากกรอืนๆ ก็น่าสนใจเช่
ส
นเดียวกั
ว น ในการสัมมนาครั
ม
งนีจะะมีข้อมูลมาแสสดงให้ เห็น
ว่าทําไมททังสีประเทศนีถึงน่าสนใจในนการลงทุน
ในส่วนของปรระเทศไทย ถ้ าให้ นกั ธุรกิจไททยไปทําการลงงทุนในประเทศเหล่านัน กฎฎระเบียบเรื องการลงทุน
ก็ควรทีจะะทําการศึกษาาเนืองจากมีความสํ
ว าคัญ รวมไปถึงภาษาทีทีใช้ ก็มีความสสําคัญ
สาเหตุทต้ี องมี
ง การไปลงททุนต่ างประเททศ
• ประเทศไไทยมีความพร้ร้ อมในระดับประเทศ
ป
และเงิงินสํารองก็มีอยู
อ ่มาก 187 พันล้ านเหรี ยญสหรั
ย
ฐฯ
ไม่รวมถึงเงิ
ง นสํารองทีเป็ น forward ซึงถ้ ารวม คือ สองแสนลล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ทําให้ เกิดปั ญหา
มากมายตามมา คือ ค่าเงินบาทแข็งตัว ดอกเบียตํา เพราะฉะนันเราควรนํ
น
าเงินนไปลงทุนทังใในประเทศ
และต่างปประเทศ
• ความตกกลงว่าด้ วยการยกเว้ นการเกก็บภาษี ซ้อนมีมีอยู่แล้ ว 60 ฉบั
ฉ บ แต่ระเบียบภายในปรระเทศไทย
กําลังจะแแก้ ไขในเรื องของการเสียภาษษี ซ้อน ค่าเงินบาทไทยแข็
บ
งแรงพอที
แ
จะไปลงทุนในต่างปประเทศได้
การเจรจาเปิ ดเสรี การค้ค้ า (FTA) ก็มีมีความพร้ อม ภาครัฐก็กําลังั แก้ ระเบียบต่ต่างๆ ดังนันปรระเทศไทย
ควรสนใจจในเรื องการลลงทุนในต่างปประเทศ แอฟฟริิ กาเป็ นประเทศทีมีความ พร้ อมเหมาะแก่การไป
ลงทุน ซึงประเทศไทยเร
ง
รามีความพร้ อมอย่
อ างแน่นอน
อ
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3. ช่ ว งนํ า เสสนอ “การศึกษาศั
ก ก ยภาพพและความเป็ปนไปได้ สํ า หรัรั บ การค้ า / กาารลงทุน ในตตลาดใหม่
แอฟริ กา” โดยคณะวิจัจยั มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลั
ก
ง (สไลด์ประกอบการนําเสนอ
ตามซีดีแนบ)
แ
ประเด็นคําถามและคํ
ถ
าตออบ/ข้ อคิดเห็น
1. ประเด็นเรืเ ื องเพชร
• ข้ อเท็ท็จจริ งในการซืซือขายเพชร คือ การซือขายยเป็ น Draft diamond
d
ต้ องมีการผ่าน Kimberley
K
Proccess Certificaation Schemee (KPCS)
• กรณี
ณี Blood diam
mond การซือขายเพชรไม่
อ
สามารถซื
ส
อขายกันได้ อย่างเเสรี ยกตัวอย่างเช่
า น เจ้ า
ใหญ
ญ่ เช่น De beeers เป็ นลักษณะ
ษ Monopooly ในส่วนผู้ประกอบการร
ป
ายย่อยทีจะเข้ข้ าไปสร้ าง
ธุรกิจ ต้ องการให้ ดูดใู น model ขอองอินเดียซึงมีโครงการ
โ
Minee to the markket เป็ นการรววมกลุม่ กัน
ของ SME แล้ วไปปซือเพชร ซึงพอเจอ Kimberrley processs แล้ วไม่สามาารถดําเนินการได้ ทําให้
เป็ นการซือขายใต้ต้ โต๊ ะกัน ซึงคววามเป็ นไปได้ด้ มากน้ อยขนาาดไหนทีทําให้ห้ อยู่ในระบบแและมีการ
certify by Kimbeerley processs ซึงสามารถลดต้ นทุนได้ แทนทีจะไปผ่าน De beers
2. ประเด็นเรืเ ื องทอง
• ในปัั จจุบนั ประเทศไทยนําเข้ าทองที
ท ไม่ได้ มาจากเหมื
า
อง แต่
แ นําเข้ าเป็ นททองคําอัดเม็ดหรื
ด อแท่ง
เรี ยบร้
บ อยแล้ ว ซึงกการพัฒนาทองงคําในธุรกิจ SME
S ณ ตอนนีนี มีความเป็ นไไปได้ มากน้ อยขขนาดไหน
ทีจะะมีการรวมตัวกักนของ SME แล้
แ วนํามา refineในประเทศศไทยแทน ซึงออาจทําให้ ต้นทุนอัญมณี
ในบ้ านเราถูกลงในนการพัฒนาเป็ป็ นอัญมณีสําเร็เ จรูปต่อไป
ตอบบ โดย สวค.
- จากการไปแอฟ
จ
ฟริ กาก็มีการสอบถามจากผู้ประกอบการททางแอฟริ กา คือ ทางเราต้ องการอะไร
ง
จ าไปทําอะะไร หากเรามีความต้
จะเข้
ค
องการทีทีชัดเจนว่าจะเเข้ าไปทําอะไรร ก็สามารถเข้ าไปติ
า ดต่อ
กับหน่วยงานททางโน้ นได้ เช่น Chamber of
o commercee หรื อ หน่วยงงานทีส่งเสริ มการลงทุน
ห อหน่วยงานทีเกียวข้ อง ซึงมี
หรื
ง กฎระเบียบทีเฉพาะเจาะจจงในสาขาต่างงๆ
ตอบบ โดยนายกสมมาคมเจียระไนนเพชรแห่งประะเทศไทย
- ปั ญหาเรื อง Kimberley proccess เป็ นระบบบควบคุมเพชชรเถือนทีป้องกักันการนําเข้ าเพชรเถื
เ
อน
จ
จากแอฟริ
กา หรื
ห อ Blood diamond ซึงปัปั ญหาทีมีอยู่ตอนนีคือ ซิมบับั เว มีปัญหาอยู่เหมือง
เดีียว โดย Kim
mberley proccess ไม่ใช่ปัญหา
ญ ปั ญหาทีที De beers ผูกขาดก็มีน้อยกว่
อ า 10
ก าปี ทีแล้ ว เพพราะ De beeers คุมอยู่แค่ 40-50% ส่วน
กว่
ว Arosa คุมออยู่แค่ 20-30%
% เท่านัน
ดังนันถ้ ามีเงินทุทนไปซือเพชรก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ญ
แต่ปั ญหาทีใหญ่ตอนนี คือ การทีอินเดีย
ร นกันซือเพพชรกันมาเป็ นกลุ
รวมทุ
น ม่ ก้ อน เป็ นการช่
น วยเหลือผู
อ ้ เจียระไนเพพชรในอินเดีย
- ส่สวนเรื องทองคํคําถ้ าเรามีเงินทุทนไปซือทองหหน้ าเหมืองก็สามารถซื
า
อได้ เชช่นเดียวกัน
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3. ประเด็นเพิมเติมเรืรองอัญมณี
• แองโกลา นออกจากเพชรแล้ วมีอัญมณีอะไรที
อ เด่น แลละมอริ เชียสซึงงอยู่ใกล้ มาดาากัสกาไม่
ทราบว่าอัญมณี
ม อยู่ในกลุ่มเดี
ม ยวกันหรื อไม่
ไ และกานานอกจากทองคําแล้ ว ยังมีอัอญมณีใด
อีกบ้ าง
ตอบบ โดยสวค.
- ในแองโกลานอ
ใ
อกจากเพชรแลล้ วแทบไม่มีอะไรเด่
ะ น ส่วนมมอริ เชียส คล้ าายๆกับประเททศไทย คือ
ไ มี อัญมณีเป็ นของตัวเอง ต้ องนําเข้ ามาแปรรูป ส่วนกกานาทีเด่น คือ เพชรกับทองงคํา ซึงจีน
ไม่
เริริ มเข้ าไปทํากาารแปรรูปบ้ างแล้ ว
4. ประสสบการณ์จากผู้ประกอบการร
• เดินทางไปแออฟริ กาหลายปประเทศ ไปติดต่อขายข้ าวเป็ นหลัก และะมีความสนใจจในตลาด
แอฟริ กาเป็ นออย่างมาก แต่ปัปญหา คือ การเดินทางเดียววเพือไปหาตลาด ซึงหลายๆอย่างทีได้
ไปเจอมา ช่องทางดีมาก แต่
แ ขาดความมมันใจ เนืองจาากคนไทยมีคววามซือมากทําให้ กลไก
การต่อรองเจรรจาต่างๆยังเสีสียเปรี ยบในบาางเรื อง
• ขอเปิ ดประเด็ด็นการหารื อ ความสนใจที
ค
จะไปลงทุ
จ
น และเงื
แ อนไขกาารทําการค้ าในนแอฟริ กา
คือ เห็นสินค้ าแล้
า วค่อยจ่ายเงิน ถ้ ามีการซืซือขายเปิ ด LCC ค่อนข้ างยากก เพราะธุรกรรรมการทํา
การค้ ากับแอฟฟริ กายังไม่พฒนาเพี
ฒ
ั
ยงพอ อย่างประเทศศจีนมี busineess center เข้ าไปอยู่
ก่อนซึงควรเออาเป็ นตัวอย่าง ข้ อเสนอ คือ ประเทศไทยย ควรมี Businness centeer และมี
ตัวแทน หรื อมีการรวมตัวกันั เป็ นกลุ่ม ซึงทางแอฟริ
ง
กามมีความสนใจใในนักธุรกิจปรระเทศไทย
มาก เนืองจากกคนไทยมีควาามจริ งใจมากกกว่าประเทศอืนๆ
น
ตอบบ โดยสวค.
- BOI
B มีโครงการรสนับสนุนผู้ประกอบการไปปติดต่อธุรกิจโดดยตรงในประเทศทีได้ ทําการศึกษาไว้
แ ว โดยจะอํานวยความสะดดวกในด้ านกาารติดต่อประสานงานและพาานักธุรกิจทีสนนใจไปเปิ ด
แล้
ต
ตลาดการลงทุ
น
นในประเทศเห
หล่านี สําหรับโอกาสการรวมมเป็ นกลุม่ เดียยวกันก็น่าจะมีมี และจาก
ก ทีมสํารวจจของ สวค. ไดด้ ไปเก็บรวบรววมข้ อมูลในประเทศเหล่านี ก็ได้ มีการประสานงาน
การที
แ ดต่อช่องททางไว้ แล้ วในระดับหนึง โดยเเฉพาะที cham
และติ
mber of commerce ของประเเทศต่างๆ
- ในการไปติ
ใ
ดต่อหน่วยงานในน 4 ประเทศศ รวมไปถึงความน่
ค
าเชือถืออและโอกาสทีทีจะติดต่อ
ห วยงานทีเกียวข้
หน่
ย อง สวค. ได้
ไ จดั ทํารายลละเอียดหน่วยงงานทีเกียวข้ องในประเทศนันันๆ ไว้ ใน
เออกสารประกออบการสัมมนาาท้ ายเล่ม
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ช่ วงบ่ าย
การเสวนา “ททําอะไรทีไหนนดีในแอฟริกา”
ก
ดําเนินรายกการโดย ดร.พิ
พิชญ์ นิตย์ เสมมอ
ในช่วงบ่ายมีการอภิ
ก ปรายเกีกียวกับประสบบการณ์ในการรทําธุรกิจในแออฟริ กาจากผู้ประกอบการ
ลูท่ างการค้ าการลงทุนใน 4 ประเทศเปปาหมายที
้
สัมมนาในวั
ม
นนี มีอยู่ 3-4 ประะเด็นหลักๆทีมีศกั ยภาพ
สําหรับนักั ธุรกิจไทย ได้ด้ แก่ ในเรื องขอองการลงทุนทรัพยากรธรรมชาติ ระบบขนนส่ง ระบบสาธธารณูปโภค แลละในเรื อง
ของการแแปรรูปสินค้ าเกกษตร รวมไปถึถึงสินค้ าอุตสาาหกรรม ซึงทัง 4 ประเทศเหหล่านีมีความต้ต้ องการเป็ นอยย่างยิง ซึง
ถือว่าเป็ นช่
น องทางและโโอกาสทีผู้ประะกอบการไทยจจะเข้ าไปลงทุน
บรรยายโดย ผอ. วาสนา มุทุตานนท์
ผู้คนมากมายยให้ ความสนใจจในประเทศตลาดใหม่แอฟริิ กา ซึงเห็นคล้ล้ อยตามว่าปรระเทศเหล่านีมีความน่า
ไปลงทุน ซึงมีทรัพยากรทีมีราคาแพงงแต่ขาดในเรื องของเทคโนโ
อ
โลยีซงจะขายแ
ึ
แต่ Primary pproduct เหมือนประเทศ
ไทยสมัยก่กอน
- ทรัพยากรทีมีศกั ยภาพ
ใน 4 ประะเทศนีมีทรัพยากรแพงสุ
ย
ด คือ เพชร หรื อนํ
อ ามัน แต่สิงอืนๆยังด้ อยกกว่าประเทศไททยอยู่มาก
โดยเฉพาาะสินค้ าอุตสาาหกรรม ซึงบาางครังยังต้ องซือสินค้ าอุตสาหกรรมจาก
ส
ประเทศไทย หรื อ บางครังประเทศที
รวยมากทีทีมีนํามันมาก ประเทศเหล่านี
า ปลูกข้ าวไม่เป็ น ซึงปลูกอย่างอืน แต่ไม่ได้
ไ ทานข้ าวเป็ นนอาหารหลักเหมื
เ อนเรา
ส่วนใหญ
ญ่จะทานมันบดด หรื อมันเทศ ซึงการแปรรูปไม่
ป มี ลักษณะะภูมิประเทศเหหมือนประเทศไไทย
แองโกลา
มี 3-4 อุสาหกกรรมทีมีศกั ยภภาพ ซึงต้ องมีมีการดูศกั ยภาาพของเราประะกอบด้ วย ยกกตัวอย่างเช่น เหมืองแร่
ซึงหากเรราไปเริ มต้ นทําเหมื
า องเลยก็ไม่
ไ สามารถทําได้
ไ เนืองจากเหหมืองในประเททศไทยเองก็เป็ นลักษณะต่างชาติ
า เข้ า
มาลงทุน ดังนัน จึงไม่แน่
แ ใจในทุนทรัรัพย์ของ SMEE หรื อ ระบบสาธารณูปโภคก็ต้องมีลกั ษณ
ณะทีเป็ นรัฐวิสาหกิ
ส จเข้ า
ไปทําการรลงทุนมากกวว่าภาค SME สําหรับประเททศไทยซึงเป็ นประเทศทํ
น
ากาารเกษตรเป็ นออันดับหนึง รู้ วิธีการแปร
รู ปผลผลิลิตอาหารเกษตตร ก็มีความเชีชียวชาญ และประเทศไทยยมีศกั ยภาพทีจะไปทํา แต่กก็็ยงั ถือว่าเป็ นระดับการ
ลงทุนทีค่อ่ นข้ างสูง ดังนันหากไปเริ มในลั
ม กษณะ SME
S ควรหันไปปหาทางด้ านกการบริ การ ซึงประเทศเหล่านีขาดการ
บริ ก าร ยกตั
ย ว อย่ า งเชช่ น โรงแรม ร้ านอาหาร ซึงน่
ง า จะไปได้ ดีดี เนื องจากแแองโกลามี ท รั พ ยากรธรรมมชาติ ม าก
โดยเฉพาาะเพชร พลอยย ซึงทําให้ มีชาวต่างชาติเข้ ามามาก
ม
หรื อพวกตะวั
พ
นตกทัทังหลายเดินทาางเข้ ามามาก รวมไปถึง
เงิ น ที ถื อ มาก็ มี ม าก เนื
เ องจากถื อ ว่ว า ประเทศพ วกนี เป็ นประะเทศที เข้ า มาายากลํ า บากก จึ ง มี แ ต่ บ ริ ษัษ ท ใหญ่ ๆ
เช่น โรงงานนํามัน โรงกลัน บริ ษัทเหหมือง หากมีโรงแรมดี
ร
ๆ ร้ านอาหารคุ
น
ณภาาพดีๆ บริ การ หรื อ สปา น่าจะทํ
า าเงิน
ได้ ซึงเราไม่ได้ เน้ นกลุมประชากรของ
ม่
งแองโกลา แต่เราขายข้ าราชชการระดับสูง เจ้ าของเหมือง หรื อผู้บริ หารระดั
า บสูง
ซึงน่าจะปประสบผลสําเร็็ จ

มูลนิธิสถาบันวิจัจยนโยบายเศรษษฐกิจการคลัง

9

ลําดับศักยภาาพ
1. ด้ านการบบริ การ ซึงทําได้
ไ ลงทุนไม่มาก
า มีการติดต่ตอกับนักธุรกิจให้
จ มีการร่ วมททุนกัน มากกว่าทีจะไป
ลงทุนเองงเนืองจากมีความเสี
ว ยงสูง มีความปลอดภัภัยมากขึน และะสามารถคืนททุนได้ เร็ ว
2. การแปรรูรูปทางสินค้ าเกกษตร
มอริเชียส
เหมื อนภูเก็ ตและเขาใหญ่ รวมกัน เพราาะล้ อมรอบด้ วยนํ
ว า ไม่มีความสกปรก
ว
ในนเมื องเหมื อนเขาใหญ่
น
มีความสวยงามมาก เมืมือดูจาก GDPP per capita ค่อนข้ างสูงทําให้ ถกู เลือกมมา ซึงเปรี ยบเหหมือนทีพักของนักธุรกิจ
ทีจะไปลงงทุนในแถบปรระเทศแอฟริ กา เช่น ประเทศศจีน มีการนําเอาเสือผ้ าสําเร็เ จรูปจากจีนเเข้ าไปดัดแปลลงเล็กน้ อย
แล้ วจําหนน่ายเป็ นของฝฝาก (Local content)
c
ซึงสสามารถทําให้ เกิ
เ ดการซือขายยอย่างสนิทใจจมากกว่าทีจะะนําเข้ ามา
จากจี นโดยตรง ซึงในมอริ เชี ยสมี ชาวจี นอยู่เป็ นจํานวนมาก มี การปลูกอ้ อยมาก มี การสส่งนํ าตาลไปขขายที EU
ว งออกเป็ นนํนําตาลดิบ แล้ วมอริ
ว เชียสมีการนํ
ก าเข้ านําตตาลสําเร็ จรูปเขข้ ามาใหม่
ซึงน่าจะเเป็ นสัญญามาานานแล้ ว แล้ วส่
สินค้ าแปรรูปน่าจะไปไได้ ดีในมอริ เชียส
ย เพราะเนืองงจากอุดมสมบบูรณ์ไปด้ วยทรัรัพยากรธรรมชาติ เละมีท่าเรื อทีใหญ่
การทีประะเทศไทยไปค้ าอะไรในแอฟ
า
ริิ กาก็สามารถถมาผ่านระบบบการเงินในมออริ เชียสได้ เพรราะค่อนข้ างมีระบบทาง
การเงินทีดี มีบริ ษัทกาารเงินจากประะเทศแถบตะวันั ตกเข้ ามาตังอยู
ง ่มากมาย และเวลาค้ าขขายส่งเรื องเข้ าธนาคาร
ผ่านมายังั มอริ เชียส
ศักยภาพของมอริเชียส
1. ระบบการรเงินทีมีศกั ยภภาพ
กานา
น องไทยเมือ 30-40 ปี มีอตสาหกรรมที
ตุ
น่นาเป็ นไปได้ คือ การท่องเทียยว ซึงมีประวัติตศิ าสตร์ ที
กานา เหมือนเมื
ไม่เหมือนบ้
น านเรา น่าจะเป็
จ นจุดขายได้ และถ้ ามีความร่
ค วมมือกับั ทางกานา ซึงกานาต้ องการขายกิจการรท่องเทียว
แต่ระบบขนส่งไม่มีความพร้ อม และะระบบการจัดการแตกต่
ด
างจากประเทศไไทย หากประเเทศไทยสามาารถให้ การ
บริ การทาางด้ านการขนส่ง เช่น การให้ห้ บริ การ รสบัส ซึงทางกานาาอยากให้ ไปลงงทุน
ในส่วนของโรรงแรมทีเป็ นโรรงแรมดีๆซึงค่อนข้ างทีจะมีน้ อย แต่ทีนีวัตั ถุดิบทําอาหหารเหมือนปรระเทศไทย
เนืองจากกสภาพอากาศศ นอกจากนันกานามี
น
มหาวิทยาลัยทีใหญ
ญ่มาก ซึงมีนกั ศึกษาจากต่าางประเทศ มาศึกษาโรค
ทางแถบบป่ าร้ อนชื น ดัง นันน่ า จะเป็ปนลูกค้ า ของกการท่องเที ยวว และแปรรู ป อาหาร ซึงมี ปปลามาก น่า จะทํ
จ าเป็ น
อุตสาหกรรม นอกจากนันมีไม้ เยอะ และเฟอร์ นิเจออร์ ก็สวย แต่ก็ไม่ได้ สวยมากก เพราะการแปปรรูปยังไม่มีการพั
ก ฒนา
เท่าทีควรร เช่น ไม้ ทีนํามาทํ
ม าเป็ นเฟอร์ร์ นิเจอร์ ยงั ไม่ค่คอยมีการใช้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทีสุด
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นอกจากนันสิสินค้ าทีเด่นชัดคื
ด อ โก้ โก้ ทีส่สงออกไปไม่ได้ เงิน เนืองจาากไม่มีการพัฒ
ฒนาแปรรู ปผลิ
ผ ตภัณฑ์
ทีสร้ างมูลค่
ล าเพิม ดังนันควรมี
น
การตังโรงงานอาหารรแปรรูปเพือสร้ร้ างมูลค่าเพิมให้ แก่สนิ ค้ าเกกษตรของประเเทศ
ศักยภาพของกานา
1. การท่องเเทียว
2. ระบบการรขนส่ง
3. การแปรรูรูปอาหาร
4. การแปรรูรูปไม้
แคเมอรู น
ร้ านอาหารก็ น่ า จะมี ศัก ยภภาพ รวมไปถึถึงเสือผ้ า ซึงนน่ าสนใจในกาารนํ า เสือผ้ า สํ าเร็ จ รู ป ไปจํจํ า หน่า ยที
แคเมอรู น ยกตัวอย่างเช่น การทีชาววแคเมอรู น หรืรื อกานาเข้ ามาเทียวในประะเทศไทยแล้ วซือของจากปรระเทศไทย
แล้ วเกิ ดความชื นชอบบเป็ นอย่างยิง แต่ถ้าหากเรราไปตังโรงงาานเย็บ ผ้ าไม่น่นาจะได้ ผล เนืนื องจากคนในนประเทศ
แคเมอรูนนิ
น ยมทีจะเดินทางมาซื
น
อมากกกว่าเนืองจากกนิยมแฟชันทีทีนําสมัย
แคเมอรู น มีท่ทาเรื อใหญ่ทีนาข้
นํ าวสารจากกประเทศไทยเเข้ าไป โดยมี 2-3
2 บริ ษัททีนําเข้ าข้ าวจากประเทศ
ไทย โดยมีการเปลียนชืชือและเปลียนนบรรจุภณ
ั ฑ์ แต่ก็มีการเขียน
ย Products from Thailand หรื อ Thai
T rice
ซึงอาจจะะมีการ re-pacck เป็ นยีห้ ออืนแล้
น วนําส่งไป ซึงข้ าวไทยค่อนข้
อ างได้ รับความนิยมเป็ นออย่างมาก
ทางแคเมอรู นอยากให้
น
ไปทํทําธุรกิจแปรรู ป หากไปดูตามชั
า นวางสินค้ าแล้ วพบว่าไไม่มีผลิตภัณฑ์ฑเป็ นของ
ประเทศตตัวเองเลย คุณภาพผลิ
ณ
ตภัณฑ์
ณ ทีผลิตได้ เองก็
อ ไม่ได้ มาตรรฐานเนืองจากกไม่มีการเพาะปลูก หรื อเลียงกันเป็ น
อุตสาหกรรม เช่น ไก่ หมู
ห วิธีการเลียงงยังไม่ได้ มาตรรฐาน
ศักยภาพของแคเมอรู น
1. ผลิตภัณฑ์ฑแปรรูปอาหาาร
*หากผู้ประกออบการยังไม่มีมีความพร้ อม ควรไปลงภาคคสนามก่อนเพืพือดูเป็ นแนวททาง ซึงทาง BO
OI เองก็
ช ้ ประกอบบการในการไปลงทุนในแอฟริิกา ซึงเปรี ยบเสมื
บ อนเป็ นกาารไปลงทุนหาตลาด*
พยายามสนับสนุนชักชวนผู
สรุ ปประเด็น โดย ดร.พิชญ์
ช นิตย์ เสมออ
สภาพข้ อเท็จจริ
จ ง คือ 3 ปรระเทศ ยกเว้ น มอริ เชียส อยูใู่ นสภาพสร้ างบ้
ง านแปลงเมืมือง ธุรกิจทีเกียวข้
ย องกับ
การท่องเเทียว และธุรกิจแปรรูปอาหาารเป็ นธุรกิจทีไม่
ไ ต้องใช้ เงินลงทุ
ล นมาก ซึงสสามารถดําเนินนการได้
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บรรยายโดย คุณ ไพรั ช บูรพชัยศรี
ศไทย
ประธานกรรรมการกิจการรแอฟริกา สภภาหอการค้ าแห่ งประเทศไ
ได้ เดินทางไป 2 ประเทศ คือ แองโกลา แลละกานา ในแออฟริ กามีหลายยประเทศทีเกิดดใหม่มากมายย ประเทศ
ที 54 คือ ซูดาน การค้้ าการลงทุนในนแอฟริ กาค่อนข้
น างมีโอกาส แต่อปุ สรรค คือ ภาษา ซึงใชช้ มากกว่า 2000 ภาษา
แต่ถ้ามอองเป็ น 5 ภาาคในแอฟริ กา ทางภาคเหนืนือ มุสลิม ใช้ ภาษาอาหรับเป็
บ นหลัก ภาษาชวาฮีรี ฝรัรังเศสและ
ภาษาอังกฤษ
ก ตามลําดับ ทางด้ านศาาสนา อิสลามมีบทบาทสูง ในแองโกลามี
ใ
ความเชือดังเดิดิมมากกว่าครึรึงประเทศ
วัฒนธรรรม เช่น การถ่ายภาพ
า
คนท้ องถิน ถื อว่าถ่ถายเอาดวงวิญญาณมา
ญ
ดังั นันไปในประะเทศเหล่านีต้ องศึกษา
ข้ อปลีกย่อยด้ วยเช่นกัน โดยเฉพาะด้ด้ านความเชือดดังเดิม
ในแองโกลา กว่
ก าร้ อยละ 300-40 ของประชชากรยังว่างงาาน และสาธารรณสุขก็ยงั ไม่ดดีีมีปัญหา โรคคภัยไข้ เจ็บ
ค่อนข้ างมมาก โดยเฉพาาะประเทศทางตอนใต้ ทีโรคคภัยไข้ เจ็บชุกชุชมโดยเฉพาะ โรค HIV เช่น บอสวานา เป็
เ นอันดับ
สองรองจจากชวาซีแลนนด์ ประชากรกกว่าร้ อยละ 600 ติดเชือ HIV ดังนันจึงถือว่
อ าเป็ นโอกาสสทีเข้ าไปเสริ มทางด้
ม
าน
สาธารณ
ณสุข นอกจากนนัน การศึกษาาตํากว่ามาตรฐฐาน ทางหอกการค้ ากําลังร่ วมมื
ว อกับรัฐบาาลไทยในการช่วยเหลือ
ทางด้ านกการศึกษาให้ แก่
แ ประเทศเหลล่านี รวมไปถึงปั
ง ญหาความไไม่สงบ การพัฒ
ั นาจึงเพิงเริ มมต้ น การขาดดุลการค้ า
และหนีสาธารณะก็
ส
ยงั เป็ นปั ญหา รววมไปถึงปั ญหาความเหลือมมลําทางรายไดด้ ทียังมีปัญหาาอยู่ในแอฟริ กา
ก ในเรื อง
ของการขัขับเคลือน ธุรกิจนํามัน กับแรร่ธาตุเป็ นสิงทีเป็ นรายได้ หลักั ในการขับเคคลือนประเทศใในแอฟริ กา
เกษตรกรรมยัยังเป็ นสาขาพืนฐานในแอฟ
น
ริิ กา ซึงประเททศไทยเรามีชือเสี
อ ยงเรื องนี โโดยเฉพาะการรปลูกข้ าว
แต่การทาานข้ าวทีแอฟริริ กาจะแตกต่างจากประเทศ
า
ศไทย ยกตัวอยย่างเช่น ทางภภาคใต้ ของแอฟริ การนิยมทานข้ าวนึง
ซึงประเททศเราควรผลิตข้
ต าวให้ ตรงกับความต้
บ
องกาารของแอฟริ กา
ก และสินค้ าการเกษตรไม่
ก
พพัฒนามากตรรงทีปุ๋ยกับ
อาหารมีราคาแพง
ร
มี ส มาคมกาารค้ า 115 ส มาคม ที รวมมอยู่ ใ นสภาหหอการค้ า เพืพื อร่ ว มลงทุ น โดยเฉพาะะอย่ า งยิ ง
ผู้ประกอบการทีไม่ประะสบความสําเร็ จ ดังนันควรรวมพลังกันเพื
เ อไปลงทุน ภาครัฐก็ให้ กาารสนับสนุนการค้
ก าการ
ลงทุนในตต่างประเทศ
ในแอฟริ กา การก่
ก อสร้ างสูงมาก
ง เช่น แองงโกลาต้ องการทีอยู่อาศัยประมาณ
ป
1 ล้ าานยูนิต ซึงในกการผลิตที
อยู่อ าศัยต้
ย อ งใช้ เ วลา มาก และใช้ เงิ
เ น ลงทุน มากก รวมไปถึ ง วััต ถุก่ อ สร้ าง บริ
บ ษั ท ที เชี ยว ชาญด้ า นกา รก่ อ สร้ าง
การออกกแบบ การตบบแต่ ง ภายในน ระบบนํ า ร ะบบไฟฟ้ า และสถาบั
แ
น การเงิ
ก น ควรไปปเป็ นที ม แลละภาครั ฐ
ควรวางแแผนเพือมุ่งเจาาะตลาด และอีอีกประเด็นทีน่นาสนใจจากกาารไปกานา คือ Distributionn Center จาากการเห็น
ในหลายๆประเทศทีปรระสบความสําเร็
า จ ซึงมีการตังเป็ นศูนย์กลาง
ล โดยทีทางงภาครัฐเป็ นผูผู้ ลงทุน และภาคเอกชน
รายเล็กใหญ่
ใ ไปวางโชชว์สินค้ า และสามารถดําเนินินการประชาสัมพันธ์ ให้ กับสิ
บ นค้ าของปรระเทศไทยด้ วย และทํา
อย่างไรใหห้ สินค้ าไทยสูตลาด
่
และมอองว่าเราแบ่งแอฟริ
แ กาออกเป็ป็ น 5 ส่วน ยกกตัวอย่างเช่น ประเทศญีปุ่ นจะเข้
น ามา
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ลงทุนในเเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ ให้ห้ เอาประเทศไททยเป็ นฐานแลละมีการขยายออกไปยังประะเทศ พม่า ลาว กัมพูชา
เวี ยดนามม โดยฐานกาารผลิต การค้ าการลงทุนอ ยู่ในประเทศไไทยทังหมด โดยใช้
โ
ฐานกาารผลิตในไทยยเป็ นหลัก
ซึงตัวอย่างเหล่
า านีน่าจะะเป็ นแบบอย่างของการที
า
ประเทศไทยจะไปลงทุนในต่างประเทศ
า
กาารทีเราแบ่งแอฟริ กาเป็ น
5 ส่วน เนืนืองจากมีประเทศย่อยๆมากกมาย ซึงหากเเราแบ่ง แล้ วเออาประเทศใดปประเทศหนึงเป็ป็ นฐาน แล้ วขยายไปยัง
ประเทศตต่างๆ ซึงน่าจะะง่ายกว่าและสสร้ างความมันใใจและดําเนินการในกรอบทีทีน่าจะเกิดประะโยชน์ร่วมกันและการที
จะทําได้ ดีดี ต้ องทําในลักษณะ
ก
เช่น ประเทศทีมีปัญหาเรื
ห องสาธารณ
ณสุข ก็ควรยืนมืมือไปช่วย โดยยเฉพาะอย่างยิงโรคเอดส์
ทีประเทศศในแถบแอฟริิ กาให้ การชืนชมประเทศไ
น
ไทยในเรื องขอองการควบคุมโรคเอดส์
ม
แลละเรื องยา ความรู้ ต่างๆ
และการใให้ ทนุ การศึกษา
ษ ซึงการลงทุทุนประเภทนีเป็ป็ นกานลงทุนทีคุ้มค่าทีสุด ยกตั
ย วอย่างเช่น สหรัฐฯทํากับั ประเทศ
ไทยในกาารให้ ทนุ การศึกษาไปเรี
ก
ยนต่างประเทศ แล้ล้ วกลับมาเป็ นผู
น ้ บริ หาร นอกกจากนัน ใน m
model ทีเราไม่อยากเห็น
เช่น การทีทีเราไปลงทุนในมาดากัสกาาร์ คนไทยไปดําเนินการในนสิงทีรัฐบาลไมม่พอใจกับผู้ประกอบการ เชช่น การไม่
เสียภาษี ไม่ให้ ความรู้แก่
แ ประเทศนันๆๆ ซึงบทเรี ยนเเหล่านีเป็ นสิงทีทีไม่อยากเห็นในเรื
ใ องการค้ าาการลงทุน
ข้ อพึงระวัง
- การทีเราจะไปเจาะตลาดแอฟริ กานัน ประเทศไทยเเองก็เกิดความมกลัวว่าจะสู้ประเทศจีนไม่ได้ ซึงไม่ใช่
เป็ นอุปสรรรคทีสําคัญ แต่
แ ลึกๆแล้ วแออฟริ กาก็กลัวว่วาคนต่างชาติจะเข้ ามายึด เนืองจากเคยยเป็ นเมือง
ขึนมาก่อน ดังนันถ้ าเข้ ามาลั
า กษณะ มาทุ
ม ่มเกินไป ก็เกิดความกลลัวต่อความมันนคงของประเททศ ดังนัน
การทีเราเข้ข้ าไปแบบไทยยๆ น่าจะดําเนินการได้
น
ดีกว่า
- เรื องการเงิงิน ประเทศเหหล่านีซือขายกักันด้ วยเงินสด เพราะฉะนันควรระวังในเรืรองของการเงิน ซึงเวลา
ทางแอฟริ กาเปิ ด LC ต้ อง
อ confirm มายั
ม งธนาคารทีทีเชือถือได้ แล้ล้ วบางประเทศศก็อาจจะถูก Black
B list
จากอเมริ กา
ก ซึงในบางปประเทศเปิ ดเป็ปนเงินเหรี ยญสสหรัฐฯก็อาจจจะถูกยึดได้ เพราะเนืองจากต้ องไปทํา
Transaction ที New Yoork
- เรื องวัฒนธรรมประเพณี
น
ณีก็เป็ นเรื องทีควรทําการศึกษาด้
ก วยเช่นเดียวกัน เนืองจากบางประเทศต้ องมี
License ในการนํ
ใ
าเข้ า ซึงในบางประเเทศต้ องมีใบออนุญาตจากปรระเทศทีเราจะจัดส่งไปก่อน ไม่เช่นนัน
ก็อาจจะมีปั ญหาได้ เพรราะฉะนันประเทศไทยเราคววรร่วมกันคิดจากภาคเอกชนนและใช้ หอการค้ าเป็ นที
ศึกษาข้ อ มูมล ซึงในทุกประเทศมี
ป
หมดด ซึงมี ข้อ มูลเครื
เ อข่ายธุรกิ จของหอการรค้ าไทยกับ หออการค้ าที
ประเทศนันๆ
นั
สรุ ปประเด็นโดย
น ดร.พิชญ์
ญ นิตย์ เสมออ
คุณไพรัช มีการให้
า ข้อมูลทีเป็ นทัง Threatt และ Opporrtunity ของประเทศทีผู้ประะกอบการสนใจจไปลงทุน
ในแอฟริ กา
ก ซึงท่านได้ กล่
ก าวถึง Distribution Sectoor ของคุณวรพพงษ์ ทีจะช่วยเสริ มและเล่าถึงประสบการณ
ณ์ตอ่ ไป
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บรรยายโดย คุณวรพงษ์ โปษกานนท์
แ
บาล
ผู้อาํ นวยการรฝ่ ายบริหารธธุรกิจร้ านอาหหารและตัวแทนโรงพยาบ
- บทบาทหนน้ าทีแรก คือ งานสั
ง งคมสงเคคราะห์แล้ วดินรนเพื
น ออยู่ในแอฟริ
น
กาทําให้ห้ ต้องไปทําธุรกิ
ร จเพือให้
ได้ มีกําลังทรั
ท พย์ทีจะอยูได้
ไ่ ในประเทศเเอธิโอเปี ย
- ได้ นําเสนออภาพกว้ างแลละทิศทางของโโอกาส อุปสรรคทีเกิดขึนในนแอฟริ กา ในแแผนยุทธศาสตตร์ เมือสอง
ปี ทีแล้ ว
- ณ ปั จจุบัน มีการหาตลลาดใหม่ ทีเหมมาะสมในเรื องของทรั
อ
พยากรทางธรรมชชาติ และตลาดใหม่ ซึง
แอฟริ กามีมีความเหมาะะสมทังหมด และมี
แ การเปิ ดประเทศ
ด
และะโอกาสการแ ข่งขันค่อนข้ างน้ อย สิง
ต่างๆทีเป็ นอุ
น ปสรรคในกการส่งสินค้ าเข้้ าไปขายยังมีน้น้อย รวมไปถึงกฎระเบี
ง
ยบต่าางๆก็ยงั มีน้อย
- การเปิ ดตลลาดในแอฟริ กาเป็
ก นสิงทีสําคัคญมาก แอฟริริ กาเป็ นประเททศทีล้ าหลังกว่ว่าเมืองไทย 300-40 ปี ซึง
ยิงล้ าหลังมากเท่าใด ยิงเป็
ง นโอกาสขอองประเทศไทยมากเท่านัน ไทยมีการไปททําการค้ ากับประเทศใน
ป
ก งขันก็มีมาก หากพูดภาพรวมทั
ภ
ง 544 ประเทศ ก็ถืถือว่ายังมี
แอฟริ กาใต้ มาตลอด แตต่ถ้าไปตอนนีการแข่
ศักยภาพออยู่มาก ซึงสินค้ าทุกอย่างสาามารถขายได้ หมด เนืองจากประชากรมีออยู่มากประมาาณ 1,000
ล้ านคน ดังั นันกําลังการรซือค่อนข้ างสูสูง ไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมมการเกษตร หหรื อก่อสร้ าง ยานยนตร์
ย
อาหารเค รืื องดื มที สํ า เร็ร็ จ รู ป หรื อ ฮาาลาล ซึงครึ งหหนึงของทวี ปเป็
ป นมุส ลิม เคครื องอุป โภค บริ โ ภค ก็
สามารถเข้ข้ าไปทําตลาดไได้ หมด
- ประชากรแอฟริ กากําลังรวยขึ
ง น ทรัพยากรมี
ย
มาก การใช้
ก จ่ายเงินเป็ นอารมณ์คความรู้ สึกเป็ นสส่วน ใหญ่
หากรู้วา่ สินค้
น าตอบสนองได้ และคุณภาพเป็
ภ นทีพึงพอใจ
พ
- จุดทีประเททศไทยเสียเปรีี ยบคือ เรื อง ภาษา ก็คือ ภาษาอังกฤษษ ซึงจําเป็ นอยย่างมากของกการบริ การ
ยกตัวอย่างเช่
า น ทางโรมแรมในเอธิโอเเปี ย ต้ องการคคนไทย 18 คนทีพูดภาษาอังงกฤษ ซึงการบบริ การของ
คนไทยไม่มีปัญหา แต่เรื องของภาษาและค่าแรงเป็ นสิ
น งทีต้ องคิด ประเทศทีเข้ าาไปขายแรงงาานกันมาก
คือ ประเททศฟิ ลปิ ปิ นส์
- เงินลงทุน ต้ องดูวา่ มีควาามเสียงหรื อไมม่
- ความกล้ าทีจะไปทําการรค้ าขายเพียงผ้ผู้เดียว
ก
นส่วนใหญ่
น ของคนไไทย คือ ไปเพพราะมีครอบครัว หรื อไปเพรราะได้ รับการติติดต่อจาก
- การไปทําการลงทุ
นัก ธุร กิ จ ในประเทศนั
ใ
น ซึงส่ว นให ญ่ ที ไปนันไม่ได้ มี ความตังใจที
นๆ
ง จะไปจริ งๆ ถึงแม้ ว่าจะรู
จ ้ ข้ อ มูล
มากมายก็ก็ตาม
- ประเด็นทีควรจะทํา คือ ประเทศไทยยเรามีศกั ยภาพมาก ลักษณ
ณะตังรับมากกกว่าบุก ประเททศไทยไป
แบบประเททศจีนไม่ได้ เนืนืองจากความกล้ าไม่เพียงพพอ ซึงจีนเข้ ามาามากกว่า 10 ปี แล้ ว เข้ ามาทําการค้ า
ในเรื องขออง โรงแรมแลละร้ านอาหาร แต่สําหรั บคนนไทยไม่ใช่ เรราควรหายุทธธศาสตร์ ในการวางฐาน
บุกเบิกแออฟริ กาอย่างยังั ยืน อย่างแรกกทีควรทําคือ DIRECTORYY ซึงเป็ นสิงทีทีทําให้ ร้ ู จกั ปรระเทศไทย
ซึงประเทศศไทยถือเป็ น hub
h ของเอเชียที
ย ทางแอฟริ กาจะบิ
ก
นมา ดังั นัน รัฐบาลของประเทศไทยควรมอง
การทีเราเป็ป็ น hub ให้ เป็ นยุทธศาสตร์ ซึง Directoryy เป็ นการทีจะททําให้ ร้ ูวา่ ประเทศไทยเรามีสิสนิ ค้ าชนิด
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ไหนบ้ าง ซึงมีการพิมพ์ 20,000
2
เล่มต่อ 54 ประเทศ ซึงเป็ นการลงงทุนทีตํา หากต้ องการทีจะซืซือสินค้ าก็
หยิบขึนมา ซึงประเทศใในแถบแอฟริ กาต้ องการสินค้
น าทุกอย่าง เช่น ถุงยางออนามัย รองเท้ท้ า อาหาร
และอืนๆ เนืองจากไม่มเทคโนโลยี
มี
ในการผลิ
น
ต ดังนันคนรัฐควรใให้ การสนับสนุนุน และเป็ นผู้นํนาในเรื อง
ของการส่งเสริ
ง มการลงทุทุน
- Thai Com
mplex เปิ ดศูนย์ยกระจายสินค้ าทีรวมทุกอย่างไว้ ซึงเป็ นยุยุทธศาสตร์ เชิงงรุก ทีนําไปทําตลาด
า
ทํา
การประชาาสัมพันธ์และเป็ น center ในการขยายไป
ใ
ปทังภูมิภาคใน 5 ภาคนันๆๆ รวมไปถึงในนแถบทวีป
ยุโ รปซึ งอ ยู่ใ กล้ แ อฟริ กา
ก และแอฟริริ ก าก็ ยัง เป็ นปประเทศที มี ส ารพิ ษ น้ อ ย หหากมี ก ารไปปปลูก หรื อ
ทํ า การเกกษตร เพื อส่ งสิ
ง น ค้ าออกกก็ น่ า จะดี สํ า หรั
ห บ นั ก ลงทุ น นอกจากนนั นยั ง เป็ นเวทที สํ า หรั บ
ผู้ประกอบบการ ซึงทุกวันนี
น ผู้ประกอบไมม่มีช่องทางกาารวางสินค้ า หากมี
ห การทํา TThai Complexx จะทําให้
รู้ว่าสินค้ าไทยมี
ไ อะไรบ้ าง
า เป็ นศูนย์รวมสินค้ าของปประเทศไทย นอกจากนันมีกการเปิ ด Africaa Center
ในประเทศศไทยเนืองจากกยังไม่มีเจ้ าภาพทีดูแลอย่างเป็
า นรู ปธรรมมทีชัดเจน จึงต้ องมีการรวบรรวมข้ อมูล
ในเบืองลึกทั
ก งหมดนํามาทําการศึกษา
ษ และค่อยนํามาต่
า อยอดเพืพือความสําเร็ จจและเป็ นการรปูพืนฐาน
ให้ กบั ประเทศไทยในการเป็ นฐานการรสร้ างงานและสร้ างเงินในทวีวีปแอฟริ กา
บรรยายโดย คุณ พรรณี ชิตรั ตฐา
E 2007 (UU).,Ltd.
กรรมการผู้จัจดั การ Thai Exim
- คุณพรรณี
ณีไม่มีประสบกการณ์เกียวกับธุรกิจส่งออกเเนืองจาก ธุรกิจเดิมทําเกียววกับบัญชีและะกฏหมาย
และหลังจากนันก็มีลกู ค้ าจากแอฟริ กาเข้
า ามาอยูใ่ นปประเทศไทย และได้
แ ดแู ลเรื ออง Work perm
mit ในเรื อง
ของวีซา่ ให้ห้ กบั ชาวแอฟริริ กนั
- มีการสอบบถามจากชาวแอฟริ กาทีเป็ นลู
น กค้ าเกียวข้ องกับการซือสิสินค้ าแล้ วส่งไปแอฟริ กา ดังนั
ง นจึงเริ ม
มีการศึกษาเกี
ษ ยวกับธุรกิ
ร จส่งออก แลละมีการเปิ ดธธุรกิจส่งออก และ Cargo และติดต่อกั
อ บลูกค้ า
แอฟริ กาทัทังหมด นีคือสาาเหตุของการเเดินทางไปลงททุนต่างประเทศศ
- การทําธุรกิจในประเทศศไทยค่อนข้ างมี
ง การแข่งขันที
น สูง กอปรกัับได้ มีโอกาสเเดินทางไปกับกลุ
บ ่มของ
กระทรวงกการต่างประเททศ ท่าน ดร. นิติภมู ิ ทีไปยูกานดา
า ในงานTThailand exhibition และได้ด้ ไปพักกับ
ลูกค้ าทีทําธุ
า รกิจอยู่ มีการนํ
า าสินค้ าเข้ าไปขายโดยมี
า
การนํ
ก าสินค้ าหลากหลายชนิ
ห
นิดเข้ าไปขาย และมีการ
ไปแสดงสินค้
น าทีเกียวข้ องกั
อ บชาเขียว ซึงได้ รับการตออบรับค่อนข้ างดี
ง จากลูกค้ า ถือจุดเริ มต้ นของการทํ
ข
า
ธุรกิจ ซึงตต่อมามีการเช่าร้
า านอยูท่ ียูกานนดา แล้ วมีการส่
า งสินค้ าให้ กักบั Super maarket ต่างๆ นออกจากนัน
มี ก ารเช่ า ร้้ านและจ้ า ง คนดูแ ล และ ได้ เ ปิ ดบริ ษัทที
ท ยูก านดา ซึึงสิน ค้ า หลัก คื อ เครื องดืดื มชูกํ า ลัง
ซึงประเทศศในแถบแอฟริริ กาไม่ดืมแอลลกอฮอล์ เครื องดื
อ มชูกําลังเลลยเป็ นทางเลืออกให้ แก่ผ้ บู ริ โภคได้ เป็ น
อย่างดี แลละชาเขียวทีผสสมโสมซึงได้ รับการตอบรั
บ
บทีดี มีการส่งสินค้
น า ทังทางอาากาศและทางทะเล
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บรรยายโดย คุณ รั ฐกฤชชญ์ เนติรฐนนนท์ กุล
ประธานบริษัษท T Group Alliance Co., Ltd.
- เป็ นนักธุรกิจทีเข้ าไปทําธุ
า รกิจในแอฟริิ กาและตะวันออกกลาง
น
มีบริ ษัทในแอฟฟริ กาอยู่ 6 สาาขา และมี
ไ กสองบริ ษัษัท ซึงใช้ ดไู บเป็ป็ นฐานในการรส่งสินค้ าไปยังแอฟริ
ง
กา
บริ ษัททีดูไบอี
- สินค้ ามีหลากหลาย
ล
สินค้
น าทีมียอดขาายมาก มีการรเปิ ดโรงงงาน บางสินค้ าทีไได้ รับความนิยมก็
ย ทําใน
ลักษณะ Trading
T
ซึงทําทังในประเเทศไทย และใในต่างประเทศศ สินค้ าบางตัตัวทีไม่สามารถหาได้ ใน
ประเทศไททยก็สามารถหหาในตลาดโลก ในกลุ่มตลาาดของดูไบ ซึงเป็
ง นศูนย์กลาางในการกระจจายสินค้ า
ของโลกอยยูแ่ ล้ ว นํามันพืช หรื อข้ าวบาางตัวทีไม่มีในไไทย ก็สามารถถหาได้ จากในตตลาดดูไบ
- สินค้ าไทยยเป็ นทีรู้ จักกันในกลุ
น
่มนักธุรกิ
ร จทัวไป แต่อาจจะรู
อ
้ จักน้ อยสํ
อ าหรับคนนพืนเมือง และะคนไทยมี
ศักยภาพททางด้ านมิตรภภาพและสินค้ า ซึงทําให้ มีความชืนชอบคนนของประเทศไไทยมากกว่าประเทศอื
ป
น
คนแอฟริ กักนั มองว่าคนไททยไม่มีความเเสียงในการไปครอบงํา ซึงมีความยินดีทีจะทําธุรกิจร่วมอย่
ม างสูง
- แอฟริ กาเป็ป็ นประเทศทีล้ าหลัง ความต้ องการมีสงู ในสิ
ใ งทีไม่มี และสินค้ าของไไทยก็คล้ ายกับฐานการ
บ
ผลิตของบบางประเทศในนแอฟริ กาอยูแ่ ล้ลว
- สินค้ าทีส่งไปจากไทย
ง
ได้ด้ แก่ ข้ าวและมีมีการนําสินค้ าอื
า นไปด้ วย เชช่น สบู่ซกั ผ้ า แแอฟริ กาสามารถซือข้ าว
ได้ 100-2000 ตู้ต่อรายและต่อเดือน ซึงมีศกั ยภาพททางด้ านกําลังการซื
ง อและมีทรัพยากร ซึงหากเรามี
ง
การส่ ง สิ นค้
น า ไปจํ า หน่นาย เราควรทํทํ า ในสิ งที ประะเทศแอฟริ ก าได้ รั บ ประโ ยชน์ ด้ ว ยเช่ นเดี
น ย วกั น
นอกจากนนัน ควรมี การรมองประเทศศอื นๆที เข้ าไป ประสบความมสําเร็ จ ในแอ ฟริ กา เช่น จี น อิ นเดี ย
ซึงประเทศศไทยเราควรทีทีจะบุกเข้ าไปไได้ เช่นเดียวกับประเทศอื
บ
นๆ แอฟริ กาเองก็ก็เริ มมีการรวมมกลุม่ ทาง
การค้ า ซึงแบ่
ง งออกเป็ น 5 กลุ่มหลัก ซึงหากประเททศไทยจะไปททําการลงทุนคควรมีการศึกษาก่
ษ อนว่า
สนใจไปทํทําในภาคการรลงทุนไหนปรระเทศไหน แลละควรมี การสสนับสนุนจากกภาครั ฐ เพือเเพิมความ
แข็งแกร่ ง หรื อนโยบายยทีชัดเจน ถึงแม้
แ ว่าศูนย์กระะจายสินค้ าขอองเรามีทุนจาากองค์กรเอกชชน และมี
องค์กรภาาครัฐช่วยสนับสนุ
บ น แต่สดุ ท้ ายก็ไม่สามาารถเปิ ดได้ แตต่นักธุรกิจจากกการ์ ตาเข้ าไปปเปิ ดศูนย์
กระจายสินค้ าที นารู บีแอร์
แ พอร์ ต โดยยข้ อเท็จจริ งแล้
แ วไม่ได้ มีเงินมากมายขนา
น
าดนัน แต่ใช้ วิธีธีการแค่มี
connectioon คุยกับรัฐบาลเคนยาว่าจะให้ อะไรแก่รัฐบาลเคนยา
ฐ
แ การเปิ ดโรงแรม โรงพยยาบาลใน
และมี
เขต free zone และะมีการทําเป็ นทท่าสําหรับเก็บตู
บ ้ คอนเทนเนนอร์ มีการจัดนิทรรศการ (exxhibition)
แล้ วค่อยกกระจายสินค้ าไปยัง ยูกานดดา รวันดา และประเทศอืนๆๆ ซึงมีนโยบายยทีชัดเจน หากประเทศ
ไทยมีความร่วมมือกันก็น่าจะทําให้ ประสบความสํ
ร
าเร็
า จได้
สิงทีต้ องแข่ งขั
ง นกัน 4 ส่ วนหลัก
1. ภาษี มีองค์
ง ประกอบหลลักทีรวมตัวกัน ณ ตอนนี คือ East-Africaa, West-Ecoowas, ถ้ ากลุมประเทศ
่
เหล่านี ส่งสินค้ าไปในกลุ่มประเทศศเดียวกัน อาจจจะได้ รับการรยกเว้ นภาษี หรื อ มี ภาษี ทีทีน้ อยกว่า
ประเทศอือืนทีส่งเข้ าไป ทําให้ ประเทศศไทยมีต้นทุนการแข่
ก งขันทีสูงกว่
ง า
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- แอฟริริ กาตะวันตก จะใช้
จ กานาเป็ นฐานในการสส่งสินค้ าเข้ า บูบร์กินาฟาร์ โซ ดึงเข้ าไนเจอร์ และเข้ า
กลุม่ ประเทศที
ป
เป็ น Land-lock
- ทางใตต้ ใช้ South-Affrica เป็ นฐานนในการส่งสินค้ าเข้ าสูท่ างตออนใต้
- ทางตะวันออกใช้ เคนยาเป็
ค
นฐาน ซึงรวมไปถึงแทนซาเนี
แ
ย
- ทางเหหนือ มีความสํสําคัญหลักๆ คือ เอธิโอเปี ยแและจีปตุ เิ ป็ นหลัก ซึงเอธิโอเปีปี ยไม่มีท่าเรื อ เลยไปใช้
จีปตุ ิแล้
แ วไปยัง ตูนีเซี
เ ย กลุ่มประเทศนีน่าสนใจจทีสามารถเข้ าไปทํ
า าตลาด แต่การแข่งขันค่
น อนข้ าง
สูง แตต่ก็มีกลุม่ ประเเทศทีการแข่งขัขนน้ อย ได้ แก่ก กลุม่ ประเทศศ Land-lock ต่างๆ ซึงมีโอกกาสสูงแต่
ต้ องมีมีวิธีการทีชัดเจจน นอกจากนนัน หากมีการรผลักดันเรื องภภาษี ให้ ตําจนนถึงศูนย์ โดยทีทีมีรัฐบาล
ช่วยกักันเจรจาในเรื องของสิ
อ
นค้ านํนาเข้ าซึงพยายยามผลักดันใหห้ สินค้ าไทยเข้ข้ าไปยังประเททศในแถบ
แอฟริรกาได้
2. Logistic ซึงประเทศไไทยค่อนข้ างพพร้ อมสูงเมือเทีทียบกับกลุ่มประเทศที
ป
ตังกอองเรื อขึนมาเออง เพือทํา
ตลาดแอฟริ กาโดยเฉพพาะ
3. Bankingg ในเรื องของกการเปิ ด LC จากทางแอฟริ
จ
ริ กาซึงมองว่าไม่
ไ ใช่เรื องทียาากลําบากอีกต่อไป แต่มี
เงือนไขทีค่อนข้ างลําบาาก คือ ไม่สามมารถยิง SWIFFT CODE ตรงงมายังประเทศศไทยได้ เลยต้้ องยิงไปที
ยุโรป หรื ออเมริ
อ กาเป็ นหหลัก ทําให้ มีค่คา Charged advice LC เพิพิมขึน เนืองจาากเป็ นการเพิมต้
ม นทุน
4. การเข้ าออกของประชาาชนทังสองด้ าน ซึงควรมีศนย์
นู ทีสามารถใหห้ การติดต่อ ปประทับตราวีซาได้
า่ จะทํา
ให้ นกั ธุรกิจสามารถเข้ าออกได้
า
ง่ายขึน ปั จจุบนั นีนักธุรกิจจากแออฟริ กาทีจะเข้ าามายังประเทศไทยต้ อง
ไปยังประะเทศทีสาม
หากมีการผลักั ดันด้ านการเเผยแพร่ ข้อมูลต่
ล างๆอย่างเป็ปนรูปธรรมชัดเจน
เ โอกาสมีมมาก รวมไปถึงการได้
ง
รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐด้ วย
บรรยายโดย Mr. Yengwia Ivan Thai-AAfrica Investtment Corporration
พูดเกียวกับภาคการลงทุ
ภ
นทีน่าสนใจในปประเทศแคเมมอรู น ยกตัวอยย่างเช่น การเกกษตรกรรม โดยเฉพาะ
กล้ วย ซึงมี
ง การเพาะปลูลูกเป็ นจํานวนนมากในแคเมออรูน แต่ก็ยงั ขาาดทุน เนืองจากไม่ได้ มีการแแปรรูปผลิตภัณฑ์
ณ
- ดินทีใช้ ทําการเพาะปลู
า
ก
กในแคเมอรู
นเป็ นดินทีอุดมสมบูรณ์เนืองจาก เป็ นดินทีมาจากภูเขาไไฟ จึงเป็ น
โอกาสทีดีทีจะทําการเพพาะปลูกสินค้ าเกษตร
- การเพาะปปลูกปาล์มนัท ซึงนํามาผลิต นํามันปาล์์ม มีการเพาะะปลูกมากทางง ภาคตะวันตกเฉี
ต ยงใต้
ซึงสิงคโปร์ เริ มเข้ ามาลงงทุนทางด้ าน นํามันปาล์ม นอกจากนัน กาแฟ มองภภาพว่าประเทศไทยเป็ น
ประเทศทีมีการดืมกาแฟฟมาก และเมล็ล็ด โกโก้ ซึงทําการเพาะปลู
า
ก แต่เนืองจากกกระบวนการรแปรรูปยัง
เป็ นแบบดัดังเดิมอยู่ จึงมีความจําเป็ นทีทีจะต้ องใช้ เทคคโนโลยีเพือเข้ ามาพัฒนาผลิลิตภัณฑ์ทางกการเกษตร
ของประเททศแคเมอรูน
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- ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรี ย์ (Organic food)
f
ซึงเป็ นสิ
น งทีน่าเข้ ามาาลงทุน เนืองจจากการสังซือสิสินค้ าจาก
ทวีปยุโรปหรื ออเมริ กา ซือ Organic food
f จากแอฟฟริ กา และแคเมอรูนก็มีการรส่งออกสินค้ า Organic
จํานวนมาากไปยังทวีปยุโรป และอเมริริ กา อย่างไรก็ก็ตามประเทศแคเมอรูน ต้ อองการเพิมประะสิทธิภาพ
ในตัวสินค้ าของตัวเอง โดยเฉพาะเทคโนโลยีในกาารแปรรู ป เพือส่
อ งออกไปยังต่างประเทศ รวมไปถึง
ประเทศในนแอฟริ กาเองด้ด้ วย
- ปศุสตั ว์ และประมง ในนประเทศแคเมมอรู น เหมาะแก่การไปลงทุทุน แคเมอรู น ส่งออกปลาเป็ป็ นจํานวน
มาก เป็ นปปลาทีจับได้ ในน่
น านนําของตัวั เอง ในมหาสสมุทรแอตแลนนติก ซึงใช้ วิธีกการแบบชาวบ้บ้ านในการ
จับไม่ได้ ทํทํากันเป็ นอุตสาหกรรม
ส
นอกกจากนันทางแแคเมอรู น มีนําเข้ าปลาแปรรรู ป และเนือสัสัตว์ ซึงไม่
เพียงพอต่อความต้ องกาารในประเทศขของประชากร 20 ล้ านคน ดังั นันจึงจําเป็ นนต้ องนําเข้ าจากประเทศ
อืนๆแทน
- สาขาเหมือง แคเมอรู นอุ
น ดมสมบูรณ์ ไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติ
ย
ติทีสําคัญ เช่น โคบอลต์ เหหล็ก เพชร
ทอง ซึงรัฐบาลของประ
ฐ
ะเทศเกาหลีใต้ เข้ ามาสํารวจจและเซ็นสัญญา กับรัฐบาาลแคเมอรู นเพืพือทําการ
สํารวจเหมืมืองทองแล้ ว
- ป่ าไม้ นํามมันและก๊ าซธรรรมชาติ
- สาขาสือสาร มีแค่ 3 บริริ ษัทในประเทศแคเมอรูน ไดด้ แก่ MTN (SSouth-Africann company), Orange
(French company),
c
Camtel (Government owneed highest shhare of the coompany)
อินเทอร์ เนตในประเทศ
น
ศแคเมอรูนค่อนข้
น างช้ า และรราคาแพงมาก ดังนันจึงมีคววามเหมาะสมใในการเข้ า
ไปลงทุน
- การท่องเทีทียว รวมไปถึงโรงแรม และรระบบการขนส่ง ยังต้ องการกการลงทุนอีกมมาก
- แคเมอรูนต้ตองการทีอยูมาก
ม่ โดยเฉพาะทีอยูอ่ าศัยอีก 500,000 หลลัง รวมไปถึง RReal Estate
บรรยายโดย คุณชัชวาลย์ย์ วัฒนะคีรี
นักการทูตปฏฏิบัตกิ าร กรมเอเชียใต้ ตะวั
ต นออกกลาง และแอฟริิกา กระทรววงการต่ างปรระเทศ
ข้ อมู ล เสริ ม ในมุ
ใ ม มองขอองกระทรวงกการต่ า งประ เทศ ซึ งดู ใ น ประเทศ มออริ เ ชี ย สและแแองโกลา
โดยมอริ เชี
เ ยสเป็ นประเทศเล็ก และเเป็ นเกาะทีตังออยู่อย่างโดดเดีดียว หากไปเจจาะเป็ นตลาด ปริ มาณความต้ องการ
อาจจะไมม่มาก แต่ระบบสาธารณูปโภคที
โ ค่อนข้ างทั
ง นสมัยในแออฟริ กาและเป็ นหนึ
น งในสองปประเทศทีมี Corruption
น้ อยทีสุด ระบบ Bankiing มีความน่าเชื
า อถือ
จากสถิติแบงค์ชาติ บอกว่ามอริ
า เชียสเป็ นแหล่
น งธุรกรรมมทางการเงินทีมีการโอนเงินนลําดับหนึงในนแอฟริ กา
โอนเข้ ามาในประเทศไ
ม
ไทย ดังนันปรระเทศนีจึงเหมมาะแก่การเป็ปนฐานในการทําธุรกรรมทาางการเงินสําหรั
ห บการที
ประเทศไไทยจะเจาะตลลาดแอฟริ กา
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แองโกลา 20 ล้ านคน กําลังการซือไม่มากเทท่ามอริ เชียส จาากข้ อมูลของเอกกอัครทูตทีอินเเดีย ความต้ องกการได้ แก่
1. สาขาการรก่อสร้ างทีอยูยู่อาศัย เป็ นทีต้ องการเป็ นอย่างมากในแอองโกลา การแแข่งขันมีประเทศจีนเข้ า
ไปแล้ ว แต่
แ คนแองโกลาาก็ตะหนักว่าสินค้ าหรื อคุณภาพจากการก
ภ
ก่อสร้ างของบริริ ษัทจีนก็มีปัญหา
ญ แต่ไม่
มีทางเลือก
อ เนืองจากบบริ ษัทไทยก็ยงั ไม่
ไ มีคนทีเข้ าไปอย่
ไ างจริ งจัง แต่อย่างไรก็ตตาม ความต้ องการก็
อ
ยงั
มีมากเนืองจากพึงผ่านสงครามกา
น
รเมือง บริ เวณ
ณส่วนใหญ่ยงมี
งั กับระเบิด ถถนนหนทางยัยังไปไม่ถึง
ประชากรรกว่าครึงอยูใ่ น ลูอนั ดา ซึงเป็ป็ นเมืองหลวง
2. การกํ าจััดขยะ ซึงมี การหมั
า กหมมอยู่เป็ นอันมากก ทางแองโกลลาก็ ได้ มีการเดิดินทางมาดูงานในการ
กําจัดขยะในประเทศไททยทุกปี ซึงต้ องการบริ
อ
ษัทเออกชนทีมีประสสบการณ์ในกาารกําจัดขยะแลละรี ไซเคิล
ของเสียเขข้ าไปลงทุน
3. ห้ องเย็นสํสาหรั บอาหารทะเล ซึงมีชายฝั งทะเลทําการจั
า
บปลาไได้ เป็ นจํานวนนมากและมีการส่
า งออก
แต่ไม่มีกิจการห้ องเย็น
ก าหรับผู้มีฐานะรํ
า ารวย แต่ขาดเฟอร์ นิเจออร์ ทีสวยงาม ดังนันการ
4. ธุรกิจเฟออร์ นิเจอร์ มีการรสร้ างบ้ านพักสํ
ตบแต่งบ้ านจึงถือว่าน่าจะมี
า ศกั ยภาพพซึงคนไทยมีชืชือเสียงทางด้ านนี
า
ถ
องกาารตรวจลงตราประทับตรราการเดินทาางเข้ าออก
ประเด็นคําถามในเรื
ยังเป็ นปั ญหาาอยู่มาก เนืองจากหน่วยงาานรั บผิดชอบตังอยู่ในประเทศอืนๆ เช่น มาเลเซีย อินเดี
น ย หรื อ
ญีปุ่ น เวลลาจะเดินทางไปประเทศในนแอฟริ กาก็ต้องเดินทางไปในนประเทศเหล่ล่านี ซึงสิงทีกรระทรวงการต่างประเทศ
า
กําลังดําเนิ
เ นการอยู่ คือ การแต่งตังกกงสุลกิตติมศักดิ
ก ขึนในประเททศไทย และได้ด้ มอบหมายใหห้ อํานาจในกาารตรวจลง
ตรา โดยเฉพาะเรื องกาารท่องเทียว สําหรับคนไทยทีต้ องการเดินทางไปยั
น
งประะเทศแอฟริ กา ซึงล่าสุดทีได้้ แต่งตังไป
คือ คุณ ไพรั
ไ ช เป็ นกงสุลุ กิตติมศักดิทีบอตสวานา ส่สวนในรายละะเอียดเรื องวีซาต้
า่ องไปคุยกับบทางรัฐบาลบออตสวานา
ว่าจะให้ อํอํานาจมากน้ อยขนาดไหน
อ
ประเด็นเรื องงวีซ่าของการรเดินทางขาเข้ า
อาจจะต้ องไปปหารื อกับหน่วยงานทางด้
ว
านความมั
น
นคงของประเทศ เช่
เ น กรมการกกงสุลทีเข้ าออกกของคนที
จะเข้ า มาาในประเทศไไทย โดยหลักการที
ก
ว่า ต้ อ งดู
ง ว่า มี ผ ลประะโยชน์ ต่อ เศรรษฐกิ จ ของไททยมากน้ อ ยขขนาดไหน
ซึงล่าสุดคืือ ประเทศเออธิโอเปี ย เพิงออนุญาตให้ ทําวี
า ซ่าขาเข้ าได้้ เนืองจากได้ รับข้ อมูลว่า คนนเอธิโอเปี ยจํานวนมาก
า
เดินทางเเข้ ามาในประเทศไทย เพือ รับการรักษา (Medical Tourism)
T
ซึงเเป็ นผลประโยชน์สําหรับปรระเทศไทย
สําหรับประเทศอืนๆต้ องมี
อ การศึกษาอีกที
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บรรยายโดย คุณ เมย์ อภิภิพัฒนะมนตตรี
ต นออกกลาง และแอฟริิกา กระทรววงการต่ างปรระเทศ
นักการทูตปฏฏิบัตกิ าร กรมเอเชียใต้ ตะวั
ดูแลประเทศแแถบแอฟริ กาตตะวันตก คือ แคเมอรู
แ
นและกกานา ซึงสองปประเทศนีมีมีศกั ยภาพทางด้ านการค้ า
การลงทุน ซึงสองประเททศนีใช้ ภาษาอังกฤษเป็
ง
นภาษษาหลัก ทําให้ ผ้ ประกอบการไท
ู
ทยศึกษากฎระะเบียบต่างๆ ได้ด้ งา่ ยขึน
ง า และมีท่าเรื อขนาดใหญ
ญ่สองท่า และมีแผนทีจะขยยายท่าเรื อ
กานามีศกั ยภภาพมากเนืองจากเป็ นเมืองท่
ออกไป ปี หนึงรับเรื อได้ด้ หลายหมืนลํา และมีพืนทีพอสํ
พ าหรับวางสิสินค้ าได้ มาก
- กานาจัดตัง free zone มีกฎเกณฑ์ยกเว้
ก นภาษี และะจากการเป็ น ECOWAS ก็สามารถลดภาาษี การนํา
สินค้ าส่งออกไปในแอฟ
อ
ฟริ กาตะวักตกกได้ ด้วย ภาษีษจะลดลง กานนากับเซเนกัลลก็มีสนธิ สญ
ั ญากั
ญ บ EU
ทีสามารถส่งสินค้ าไปทาาง EU ได้ ถือว่วาเป็ นประตูทางการค้ าทีมีศัศกั ยภาพมาก
น ทีกาน่าและแคเมอรู
แ
นต้ตองการ คือ สินค้ าอุปโภคแและบริ โภค และสินค้ าหัตถกรรมไม้ ก็มี
- สินค้ าส่วนใหญ่
มาก แต่แปรรู
ป ปเป็ นเฟอรร์ นิเจอร์ มีความมเป็ นไปได้ สงู สํสาหรับทีประเเทศไทยจะส่งไไป
- การตรวจลลงตรา กระทรรวงการต่างประเทศพยายามมทีจะช่วยเหลือ หากเอกสารมีพร้ อมแล้ วส่สงเรื องมา
ก็จะอนุมติตั ิให้ หนึงครังตตามระยะเวลาาทีขอมา แต่ต้องดูเอกสารเนนืองจากเหตุผผลทางด้ านคววามมันคง
ระหว่างปรระเทศ
ถ าตอบ
ประเด็นคําถาม-คํ
1. ประเด็นสินค้ า นอกจากกข้ าวและสบูซัซ่ กผ้ าทีคุณ รัฐกฤชญ์
ฐ
ส่งไปขขายแล้ วยังส่งอะไรไปขายอีกบ้ าง
ตอบ เบืองต้
อ น ธรรมจักร
ก Trading พอมี
พ จํานวนมมาก ก็สร้ างโรงงสีขึนมา แล้ วสินค้ าทีไปถึงแอฟริ
แ กาที
สามารถขขายได้ แบ่งเป็ปน 4 ส่วน คือ
 กลุ่ม Commodityy product คือ ข้ าว นําตาล และยางพพารา และนํามมันพืช และกลุลุ่มแป้งมัน
สําปะหลั
ป ง ซึงค่อนข้
น างยากทีจะทํา แต่ตลาดดมี ความสามสามารถไปไดด้ แต่อาจจะมีมีการสอน
วิธีการใช้
า วิธีการบบริิ โภค เช่น แปปงมั
้ นสําประหลัง
 ทําเป็ป็ น Trading ทีมีบริ ษัทท่องเเทียว
 สินค้ าอืนทีเป็ นพววกเครื องดืม ยังมีความต้ องการอี
ง
กมาก เนื
เ องจากสามารถกระจายสิสินค้ า เช่น
ข้ าว 50 ตู้สามารถถขายหมดได้ ภายในหนึงอาทิทิตย์
 การกก่อสร้ าง
2. ประเด็น เส้ นทางการเดินเรื อ ทีจะสส่งสินค้ าไปแออฟริ กา มี สองงเส้ นทาง คือ ผ่านทาง Weest-Africa
ผ่านทะเลลแดง เข้ าเมดิเตอร์ เรเนียน แล้ ววกกลับมาาทางใต้ แล้ วอ้ อมแหลม Soouth-Africa แล้
แ วขึนมา
ส่วนใหญ
ญ่ไปทางเส้ นทาางไหน
ตอบ อ้ อมทางด้ านตอนใต้ เป็ นหลัก ซึงค่าระวางเเรื อมีความแตตกต่างกันไป มีข้อคิดเห็นว่าหากรั
า
ฐมี
การช่วยเเอกชนในการเจรจาต่อรองใในเรื องของราคา ก็จะเป็ นกการผลักดันส่งเสริ มช่วยให้ เกิดการค้ า
การลงทุนที
น มากขึน
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คุณไพรัช เสริ ม
- เส้ นทางการเดิ
ท
นเรื อที
อ คนส่วนใหหญ่ หลีกเลียง คือ เส้ นทาง โซมาเลี
โ
ย เนือองจากเป็ นเส้ นทางที
น
ค่า
ประกักันแพง ดังนันเเส้ นทางทีผ่านไปยังคลองสุเอชก็
เ เป็ นอีกทาางเลือกทีนิยม ซึงทําให้ การรแข่งขันสูง
และลลดต้ นทุน
- สิน ค้ าที
า มี โ อกาส คื อ สิ น ค้ า ที เกีกี ยวข้ อ งกับ ตู้เย็ น ตู้แ ช่ แ ข็ ง หรื อ เครื องงปรั บ อากาศ ก็ ถื อ ว่ า มี
ศักยภภาพได้ เนืองจากอากาศทีร้ อนและแห้
อ
งในนภูมิภาคแอฟริรกา
- เกือบทุกประเทศทีมีการค้ าขายในนแอฟริ กา ประะเทศไทยได้ ดลการค้
ลุ
าเกือบทุกประเทศ
- แนวคความคิดทีต่างฝ่
ง ายต่างได้ ประโยชน์
ป
เช่น เวลาส่งของงไปยังแอฟริ กกา เราควรมีการนําของ
กลับมาจากทวี
ม
ปแออฟริ กาด้ วย
ปิิ ดการสัมมนนา เวลา 15.330 น.
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สรุ ปแบบปประเมินผลกการสัมมนา
“ลู่ทางงการลงทุนไททยในประเทศศ กานา แคเมมอรู น แองโกกลา และมอริริเชียส”
วันอังคารที
ง
23 สิงหาคม
ห 2554 เววลา 9.00-15.30 น.
ณ ห้ องเมจิก 3 ชัน 2 โรงแแรมมิราเคิลแกกรนด์คอนเวนชชัน กรุงเทพฯ
1. จํานวนผู
น ้ เข้ าร่ วมสัมมนา
225 คน
จํานวนผู
น ้ ส่งใบปรระเมิน
122 คน
จํานวนผู
น ้ ไม่ ส่งใบบประเมิน
103 คน
2. ผู้เข้ าร่
า วมสัมมนาามีอายุระหว่ าง
า
18-225 ปี
15 คน
ค
26-440 ปี
37 คน
ค
41-445 ปี
19 คน
ค
46 ปี ขึนไป
51 คน
ค
3. อาชีชีพ
รั บจ้ าง
29 คน
ค
ค้ าขาย
ข
9 คนน
ธุรกิจิ ส่ วนตัว/ อิสระ
ส
50 คน
ค
ประะเภทธุรกิจ
• ส่สงออก
• การศึ
ก กษา
• กฎหมาย
ก
• เคคมีภณ
ั ฑ์ยา
• ออกแบบ-รั
อ
บเหหมา
• เคครื องสําอาง-เเครื องมือแพทยย์
• ผู้ผลิตยางรถประเภทต่างๆ
• รานอาหาร
ร้
• Trading
T
of Paarts and Heavvy machines
• Manufacturer
M
r
• เกกษตรอุตสาหกกรรม
• บริ
บ การทางการรแพทย์
• โรงงานเสือผ้ าสํสาเร็ จรูป + ปุ๋ยชี
ย วภาพ
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คิดเป็ป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 54.22
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 45.77
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 12.29
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 30.32
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 15.57
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 41.80
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 23.77
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 7.337
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 40.98
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4.

5.

6.

7.

8.

• ผลิ
ผ ตเครื องดืม
• ทีปรึกษาด้ านอุอุตสาหกรรมเกกษตร
• เหหมืองแร่
• แปรรู
แ ปผลิตผลสมุนไพรและสิสินค้ าเกษตร
• โรงสีข้าว, ส่งอออกข้ าว
P
• Printing
• อสั
อ งหาริ มทรัพย์
• Logistics
L
แม่ บ้บ้าน
1 คนน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 0.88
รั บราชการ
ร
13 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 10.65
อืนๆ
ๆ
20 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 16.39
ข้ อมูลของท่ านสามารถเปิ ดเผผยได้ หรื อไม่
ได้
88 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 72.14
ไม่ ได้ด
34 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 27.86
เนือหาสาระของการสัมมนาใในครั งนีเป็ นปประโยชน์ กับคุณมากน้ อยเพี
ย ยงใด
ร
มาก
89 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 72.95
มีประโยชน์
ค่ อนข้
น างมีประโยยชน์
33 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 27.05
มีประโยชน์
ร
น้อย
- คนน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 0
เนือหาสาระของการสัมมนาสสามารถนําไปปเป็ นแนวทางการทําธุรกิจของคุณได้ มมากน้ อยเพียงใด
ย
ได้ มาก
ม
95 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 77.86
พอใใช้
27 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 22.14
นําไปใช้ ไม่ ได้ เลยย
- คนน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 0
เนือหาสาระในการสัมมนา
ดีมาก
า
39 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 31.96
ดี
71 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 58.19
พอใใช้
12 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 9.885
น้ อย
- คนน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 0
รู ปแบบการสั
แ
มมนาที
ม ใช้
ดีมาก
า
33 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 27.04
ดี
80 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 65.57
พอใใช้
9 คนน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 7.339
น้ อย
- คนน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 0
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9. ระบบบเสียง แสง และอุปกรณ์
ณ์ ทใช้
ี ในงานสัสัมมนา
ดีมาก
า
32 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 26.22
ดี
82 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 67.21
8 คนน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 6.557
พอใใช้
น้ อย
- คนน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 0
10. ความเหมาะสมขของวัน/ เวลาทีจัด
ดีมาก
20 คน
า
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 16.39
ดี
91 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 74.59
พอใใช้
11 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 9.002
น้ อย
- คนน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 0
11. วิทยากรที
ย
เชิญมาาในงานสัมมนา
ม
ดีมาก
า
19 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 15.57
ดี
93 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 76.22
พอใใช้
10 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 8.221
น้ อย
- คนน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 0
12. ความเหมาะสมขของสถานทีทีจัดงานสัมมนนา
ดีมาก
า
10 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 8.119
ดี
110 คน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 900.16
พอใใช้
2 คนน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 1.665
น้ อย
- คนน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 0
13. ความเหมาะสมขของสถานทีทีจัดงานสัมมนนา
า
13 คน
ค
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 10.65
ดีมาก
ดี
108 คน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 88.52
1 คนน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 0.883
พอใใช้
น้ อย
- คนน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 0
14. การสัมมนาครั งตต่ อไปอยากใหห้ เป็ นเรื องเกีกียวกับ
ก
นในปรระเทศอืนๆ เช่น จีน, ละตินอเมริ
อ กา, กลุม่ AEC
o การลงทุ
o การลงทุ
ก
นเฉพาาะรายธุรกิจ
15. ข้ อเสสนอแนะเพิมเติ
ม มเพือการรปรั บปรุ งงานนสัมมนาในคครั งต่ อไปให้ เกิ
เ ดประโยชน์น์ สูงสุดแก่ ผ้ ูรวมงาน
ร่
สัมมนา
ม
o เชิชิญภาคเอกชนนทีมีประสบการณ์จริ งมามาากกว่านี
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16. หากกทาง BOI จัดไปดู
ด งานต่ างประเทศ
ง
ท่ านมีความสนใใจหรือไม่
สนใใจ
ค
98 คน
คิดเป็ป็ นร้ อยละ 800.32
เหตุผล
o ได้ เห็นสภาพแววดล้ อมทีแท้ จริง เพือประกออบการตัดสินใจจลงทุน
ไม่ สนใจ
ส
เหตุผล
o ช่ชวงเวลาไม่เอืออํ
อ านวย
o ระยะเดิ
ร
นทางเววลายาวเกินไปป

24 คน
ค
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เออกสาารประะกอบบการสัสัมมนนา
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มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษษฐกิจการคลัง

27

มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษษฐกิจการคลัง
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มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษษฐกิจการคลัง
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มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษษฐกิจการคลัง
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มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษษฐกิจการคลัง
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มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษษฐกิจการคลัง
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มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษษฐกิจการคลัง
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มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษษฐกิจการคลัง
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มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษษฐกิจการคลัง

40
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มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษษฐกิจการคลัง
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ประมวลภภาพการสัมมนาเรื
ม
อง
“ลู่ทางการลลงทุนไทยใในประเทศ กานา แคเเมอรูน แอองโกลา และมอริเชียส”
ส
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กําหนดการเดิ
า
นทางศึกษาลูลู่ทางการลงททุน
ประเทศแแองโกลา และะมอริเชียส
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงททุน และ มูลนิธิสถาบันวิจัจยั นโยบายเศศรษฐกิจการคคลัง
ระหว่างวันเสาร์ ที 28 พฤษภาคม-วันอาาทิตย์ที 5 มิถนายน
นุ
2554
Saturdayy 28th May 20011
21.20
Depart from Suvarnbhumi International Airport by EK373
Sunday 29th May 20111
00.30
Arrive at Dubai
D (checkk-in to airport hotel)
Depart from Dubai by EK793
10.00
Arrive at Luanda
L
and overnight
o
in Luanda
L
15.00
Mondayy 30th May 2011 (Luanda, Angola)
09.30-122.00Visit
Ministry off Industry and The Nationnal Agency for
f Private Innvestment (AANIP)
12.30-133.30
Luncheons
14.30-177.00
Visit Ministtry of Comm
merce and Ministry of Hoteels and Tourrism
18.00
Dinner andd overnight in Luanda
Tuesdayy 31st May 20011 (Luanda, Angola)
08.30
Depart from Hotel
09.30-122.00
Visit Diamoond National Company of
o Angola (ENNDIAMA
12.30-133.30
Luncheons
14.30-177.00
Travel to airport
a
18.00
Depart from Luanda byy EK 794
Wednessday 1st June 2011
05.10
Arrive at Dubai
D
10.00
Visit DEP, สภาธุรกิจไททย และหน่ วยงานตัวแทนนส่ งเสริมการรลงทุน
23.00
Check-in at
a the airportt
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Thursdaay 2nd June 20011
03.05
Depart from Dubai by EK701
M
09.35
Arrive at Mauritius
13.00
Depart from Hotel
14.00-177.00
Visit Boardd of Investmeent and Mauritius Port Auuthority (MPAA)
19.00
Dinner andd overnight in Mauritius
Friday 3rd June 2011 (Port Louis, Mauritius)
08.30
Depart from Hotel
10.00
Visit Mauriitius Industriaal Development Authorityy (MIDA)
Luncheons
12.00-133.00
13.30-155.00
Visit The Mauritius
M
Chaamber of Coommerce andd Industry (M
MCCI)
15.00-166.30
Visit State Trading Corrporation
19.00
Dinner andd overnight in Mauritius
Saturdayy 4th June 20011 (Mauritiuss)
08.30
Depart from Hotel
09.00-111.00
Market Survey
12.00-133.00
Luncheons
14.00-177.00
Market Survey and Traavel to Airporrt
21.55
Depart from Port Louiss by EK3704
Sunday 5th June 2011
08.50
Depart from Dubai by EK418
18.10
Arrive at Suvarnbhumi
S
International Airport
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MEMBERS OF THE DEELEGATION
1. MRSS.VASANA MUTUTANON
M
NT
SENNIOR EXECUUTIVE INVESSTMENT ADDVISOR (PLAAN AND POLLICY ANALYSST, EXPERT LEVEL)
Thaiiland Board of
o Investmennt (BOI)
2. MS. CHITRA KULVANNICH
Execcutive Directtor (General Administratio
A
on Bureau) Thailand Boarrd of Investm
ment (BOI)
3. MS. SIRIPORN NARKJURE
N
Inveestment Prom
motion Officer, Professionnal Level (Inteernational Afffairs Bureau)) Thailand Booard of
Inveestment (BOI)
4. MR. TEERAPONG ATICHATAANANON
Grapphic Designeer, Experiencced Level Thaailand Boardd of Investmeent (BOI)
5. MR. PICH NITSM
MER
VICEE DIRECTOR, The Fiscaal Policy Reseearch Institutte Foundationn
6. MS. PREEYA PAATICHOL
SENNIOR RESEAARCHER, The Fiscal Policcy Researchh Institute Fouundation
7. MR. KIRADIT SAACHDEV
RESSEARCHER, The Fiscal Policy
P
Research Institute Foundation
8. MS.CCHALIDA CHHALERMCHAAIPUN
RESSEARCHER, The Fiscal Policy
P
Research Institute Foundation
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สรุ ปผลการสํารวจภภาคสนาม ณ ประเทศแอองโกลา
(วันที 28 พฤษษภาคม-31 พฤฤษภาคม 25544)
รายชืชือทีมคณะเดิดินทาง
ทีมวิจัยของมู
ข ลนิธิสถาบั
ถ นวิจัยนโยยบายเศรษฐกิกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.))
1. ดร.พิพิชญ์ นิตย์เสมมอ
รองผ้ผู้อํานวยการสสถาบันวิจยั เศรรษฐกิจและกาารคลัง
2. นางสสาวปรี ยา ผาติชล
ผู้ช่วยผู้อํานวยการรสถาบันวิจยั เศรษฐกิจและกการคลัง
3. นายกีรดิต สัจเดว์ว์
นักวิจยั
นักวิจยั
4. นางสสาวชลิดา เฉลิลิมชัยพันธุ์
ก
น (BO
OI) กระทรวงงอุตสาหกรรมม
ทีมงานขของสํานักงานนคณะกรรมกการส่ งเสริมการลงทุ
1. นางววาสนา มุทตุ านนท์
า
ผู้อํานวยการสํานักความร่
ก
วมมือการลงทุ
อ
นต่างงประเทศ
ผู้อํานวยการสํานักบริ
2. นางสสาวจิตรา กุลวานิช
ก หารกลาง
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุ
3. นางสสาวสิริพร นาคเจือ
ม
นชํานาญการ
า
4. นายธีีระพงษ์ อติชาตนานนท์
ช
นายยช่างศิลป์ชํานาาญงาน
สรุ ปผลการสสํารวจภาคสนนาม
การสํารวจข้ อมูลภาคสนามม ณ ประเทศแแองโกลา (เมืองลู
อ อนั ดา) ระหหว่างวันที 28 – 31 พฤษภาาคม 2554
ว
ม
ได้ รับควาามร่ วมมือจากกหน่วยงานของรัฐและเอกชนทีเกียวข้ องกักับด้ านการค้ าและการลงทุน ในการเข้ าร่วมประชุ
หารื อ ถกกประเด็ น ทิ ศ ทางการค้
ท
า แลละการลงทุน ที มี ศัก ยภาพ ระหว่ า งไทย กับ ประเทศแแองโกลา รวมมทังสิ น 5
หน่วยงานน ซึงสรุปผลการสํารวจข้ อมูลได้ ดงั นี
1. วันจันทร์ร์ ที 30 พฤษภภาคม 2554 เวลา
เ 10.15-111.00 น. Ministry of Hotel and Tourism
m
นาย Pauline Domingos Baptista
B
– Vice
V Minister ของ Ministryy of Hotel annd Tourism ได้ ประชุม
ร่วมกับคณะผู้วิจยั และะทีมงานของ BOI
B สรุปประเด็ด็นสําคัญในการประชุมได้ ดัดงั นี
• โอกาสการขยายการลงทุนด้ านโคครงสร้ างพืนฐฐานและโรงแแรม
ในเกือบทุกจังหวั
ง ดของประเทศแองโกลายังคงต้ องการรการพัฒนาด้ านระบบโครงส
า
สร้ างพืนฐานเพือรองรับ
การขยายยตัวของการลงงทุนด้ านโรงแรรมและการท่องเที
อ ยว ในปั จจุจบนั จํานวนโรรงแรมในประเทศแองโกลามีมีน้อยมาก
และส่วนใใหญ่เป็ นโรงแรมระดับ 3 ดาาว ซึงยังไม่เพียงพอต่
ย
อการรรองรับนักท่องเทียวทีเพิมขึน ทังนี โรงแรมมส่วนใหญ่
ทีเป็ นทีต้ องการของตลลาด คือ โรงแรมมระดับ 3 ดาวว เนืองจากค่าครองชีพในปรระเทศค่อนข้ างงสูง
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นอกจากนีปรระเทศแองโกลลายังมีแนวชาายหาดทียาวมมากถึง 1,650 กิโลเมตร ซึงถือเป็ นทําเลลทีเหมาะ
สําหรับการสร้ างโรงแรรมและรี สอร์ ท และถ้ าหากลงทุนในกิจการรโรงแรมในภาาคตะวันออกแและภาคใต้ ของประเทศ
อ
แองโกลาาก็จะได้ รับการรยกเว้ นภาษี ถงึ 5 ปี
• โอกาสการขยายการลงทุนภาคกาารผลิต
ภาคการเกษตตรเป็ นสาขาทีมีศกั ยภาพในกการขยายการลลงทุนในประเททศแองโกลา
ทังนีราายละเอียดเพิ
พิมเติมสามารรถเข้ าไปสืบค้คนได้ ที
http:///www.minhootur.gov.ao/DDefault.aspx และจากไฟล์ล์ เสียงตามซีดดีีแนบ
2. วันจันทร์ร์ ที 30 พฤษภภาคม 2554 เวลา
เ 11.00-112.30 น. Ministry of Commerce
นาย Carlos Alberta
A
da Costa
C
Marquues – Directoor ของ Ministtry of Comm
merce ได้ ประชชุมร่ วมกับ
คณะผู้วิจัจยั และทีมงานนของ BOI สรุปประเด็
ป
นสําคัญ
ั ในการประชชุมได้ ดงั นี
น านการเปิ ดตลาด
ด
• ประเด็นด้
รัฐบาลแองโกกลาได้ มีความมพยายามทีจะะเปิ ดประเทศใให้ มีความเสรีรมากยิงขึน ทังงนีเพือขยายโออกาสการ
ลงทุนแลละการเข้ าถึงตลาดแองโกล
ต
ลาของนักลงทุทุนต่างชาติ รววมถึงการเพิมขี
ม ดความสามมารถในการแแข่งขันกับ
ประเทศอือืน แต่อย่ยางไรก็ตามด้ วยความทีแอองโกลาเป็ นประเทศเปิ ดใหหม่ จึงจําเป็ นต้ต้ องมี การพัฒนาระบบ
ฒ
สาธารณูปโภคพืนฐานน เพือรองรับกาารขยายการลงงทุนจากต่างชชาติ
• ภาคธุรกิจทีน่ าสนใจลลงทุน
- เพชร นํามัมัน และอุตสาหหกรรมการเกษษตร
เศรษฐกิจของงแองโกลาขึนออยูก่ บั รายได้ จากการส่
า
งออกกนํามันและเพชชร รวมถึงอุตสสาหกรรมการเกษตรทีมี
อ และธุรกิจเกีกียวกับอาหารร ซึงเป็ นที
ความอุดมสมบูรณ์และะถือเป็ นภาคธธุรกิจหลักของงประเทศ การททําธุรกิจเหมือง
ต้ องการมมากสําหรับตลลาดแองโกลาา จึงถือเป็ นสสาขาหลักทีเป็ปนโอกาสสําหรับการลงทุนขของนักลงทุนต่ตางชาติที
สนใจเข้ าไปลงทุนในแอองโกลา
- การท่องเทีทียว
ธุรกิจการท่องเที
ง ยวถื อเป็ นอี
น กธุรกิจทีน่าสนใจเข้
า
าไปลลงทุนในแองโโกลา และทางงแองโกลาเห็นว่
น าไทยมี
ศักยภาพพในธุรกิจโรงแรรม จึงน่าจะเป็ปนช่องทางหนึงในการสานสั
ง
มั พันธ์ทางการลงทุนระหว่าางไทยและแองงโกลา
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- ธุรกิจซีเมนนต์
เนืองจากแองงโกลาอยู่ในช่วงเปิ
ว ดประเทศและถือเป็ นตลาดใหม่ จึงยั
ง งต้ องมีการพพัฒนาระบบโโครงสร้ าง
พืนฐานอีอี กมาก ดังนันจึ
น งมี ความจํ าเป็
า นต้ องใช้ ซีซีเมนต์ในการรก่อ สร้ าง ทังนีนี ปั จ จุบันแองงโกลาใช้ ซีเมนต์ทีผลิต
ภายในประเทศเป็ นหลักั แต่ก็มีการนํนําเข้ ามาบ้ างเพืพือให้ เพียงพออต่อความต้ องการ
• กฎระเบียบและข้ อบัังคับด้ านการรลงทุน
บ
าจะมีการประกาศใช้ กฎระเเบียบข้ อบังคับด้
บ านการ
ในช่วงปลายเเดือนมิถนุ ายนน 2554 รัฐบาลแองโกลา
ลงทุนฉบับับใหม่ ทังนี เป็ป็ นการปรับปรุรุงกฎระเบียบเดิมให้ มีความมง่ายต่อการเข้ข้ ามาลงทุนของต่างชาติ รวมมทังดึงดูด
ความสนนใจจากนักลงททุนมากขึน
ทังนีรายละเอียดเพิมเติมสาามารถสืบค้ นได้
ไ จากไฟล์ เสียงตามซีดแีแนบ
น Angolan Aggency for Privatte Investment (ANIP)
(
3. วันจันทร์ร์ ที 30 พฤษภาาคม 2554 เวลาา 13.00-14.30 น.
ตัวแทนจาก ANIP
A ได้ ประชชุมร่ วมกับคณ
ณะผู้วิจยั และทีทีมงานของ BO
OI สรุปประเด็ด็นสําคัญในการประชุม
ได้ ดงั นี
• Special Economic Zoone
Area A
- พืนทีแถบชายฝั
แ
งทะะเล
- ระบบบสาธารณูปโภคพืนฐานค่อนข้
น างพร้ อม
- หากลลงทุนในพืนทีนี จะได้ รับการยกเว้ นภาษี 8 ปี
Area B
- พืนทีทางตอนใต้
ท
ของประเทศ
อ
- ระบบบสาธารณูปโภคพืนฐานยังไมม่ได้ รับการพัฒนาเท่
ฒ าทีควร
- หากลลงทุนในพืนทีนี จะได้ รับการยกเว้ นภาษี 10 ปี
Area C
- พืนทีทีผ่านการทําสงคราม
ส
- ไม่มีระบบสาธารณู
ณปโภคพืนฐานนใดๆเลย
- หากลลงทุนในพืนทีนี จะได้ รับการยกเว้ นภาษี 15 ปี
• ภาคอุตสาหกรรมหลั
ส
ลักของประเททศ
- อุตสาาหกรรมการเกษตร
- อุตสาาหกรรมอาหารรและสิงทอ
- อุตสาาหกรรมการก่อสร้
อ าง
- อุตสาาหกรรมด้ านการศึกษา
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โดยนักลงทุนที
น เข้ ามาลงทุนในภาคอุ
น
ตสาหกรรมเหล่านี
า จะได้ รับสิทธิ
ท ประโยชน์ททังด้ านการเงินและที
น
ไม่
เกียวข้ องกั
ง บการเงิน นออกจากนีรัฐบาาลยังให้ การรับรองเรื
บ
องการสส่งเงินกลับประเทศด้ วย
บ
าเข้ าแรงงาน
แ
• ข้ อบังคับการนํ
เมือบริ ษัทต่างชาติ
ง เข้ ามาลงงทุนในแองโกลาและต้ องกาารมีแรงงานฝี มือ (Skill Labbor) ในบริ ษัท กฎหมาย
ของแองโโกลาได้ กําหนนดไว้ ว่าในหนึนึงบริ ษัทสามาารถมีแรงงานฝีี มือได้ ร้อยละ 30 ของจจํานวนแรงงาานทังหมด
แต่สําหรับบริ
บ ษัททีจําเป็ป็ นต้ องมีแรงงาานฝี มือจํานวนนมาก สามารถถทําหนังสือขอออนุญาตได้ ออย่างไรก็ตาม จะต้
จ องทํา
การขึนทะะเบียนแรงงานนใหม่ทกุ ๆ 2 ปี
ฑ์ การลงทุนในแองโกลา
ใ
• กฎเกณฑ
- การลลงทุนในอุตสาาหกรรมนํ ามันและเพชรขอ
น
องชาวต่างชาติในแองโกลาา จะต้ องมี ห้ ุนส่
น วนชาว
ท้ องถิถินอยู่ด้วย โดยยอัตราส่วนกาารถือหุ้นของชชาวต่างชาติต่ตอชาวแองโกลลาต้ องเป็ น 499%: 51%
แต่สาหรั
าํ บอุตสาหกกรรมอืนนันไม่จํจาเป็ นต้ องมีหุห้ นุ ส่วนชาวท้ องถิน
- จํานววนเงินลงทุนขันตํ
น าเริ มแรกอยูยูท่ ี 1,000,0000 ดอลลาร์ สหรัรัฐฯ
- หากจํจํานวนเงินลงททุนขันตําตํากวว่า 1,000,0000 ดอลลาร์ สหรั
ห ฐฯ สามารถเข้ ามาลงทุนได้
ไ เอง โดย
ไม่ต้องผ่
อ านหน่วยงานใดๆในแองงโกลา และจะะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์
ป
ทางงภาษี ใดๆทังสิสิน และถ้ า
หากเกิกิดปั ญหาใดๆๆระหว่างการดําเนินธุรกิจจะะไม่อยูใ่ นความมรับผิดชอบขออง ANIP
- หากจํจํานวนเงินลงททุนขันตําอยูร่ ะหว่
ะ าง 1,000,0000 – 10,0000,000 ดอลลารร์ สหรัฐฯ สามาารถติดต่อ
ANIPP ในการจัดตังธธุรกิจ
- หากจํจํานวนเงินลงทุนขันตํามากกกว่า 10,000,000 ดอลลาร์ สหรั ฐฯ ต้ องผ่านการออนุมัติจาก
คณะรัรัฐมนตรี ก่อน
ทังนีรายละเอียดเพิมเติมสาามารถสืบค้ นได้
ไ จากไฟล์ เสียงตามซีดแีแนบ
4. วันจันทร์ร์ ที 30 พฤษภาาคม 2554 เวลลา 15.00-16.000 น. Ministry of Geology, M
Mines and Inddustry
ตัวแทนจาก Ministry
M
of Geology,
G
Minnes and Induustry ได้ ประชชุมร่ วมกับคณ
ณะผู้วิจยั และทีมงานของ
BOI สรุปประเด็
ป
นสําคัญในการประชุ
ญ
ชุมได้ ดงั นี
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ประเทศแองโกกลาถือเป็ นปรระเทศทีอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยทรั
ย พยากรธรรรมชาติ ไม่ว่าจจะเป็ นนํามัน เพชร และ
แร่ธาตุตางๆ
า่ กว่า 35 ชนิ
ช ด
- นํามัน: แอองโกลามองว่าไทยมี
า
ศกั ยภาาพทีจะเข้ าไปลลงทุนในด้ านกการกลันนํามัน
- เพชร: ปั จจุ
จ บนั ประเทศแองโกลามีบรษั
ริ ทเจียระไนเพพชรเพียงแค่ 1 บริ ษัท ซึงเป็ นนของรัฐบาลร้รอยละ 50
และเอกชนนอีกร้ อยละ 500 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนียังเป็ป็ นทีต้ องการแและประเทศไททยเองมีศกั ยภาพในการ
ลงทุนด้ านนี
น
ทังนีรายละเอียดเพิมเติมสาามารถสืบค้ นได้
ไ จากไฟล์ เสียงตามซีดแีแนบ
mpresa Nationnal de Diamoond de
5. วันอังคาารที 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.40-12.00 น. Em
Angola (ENDIAMA)
(
นาย Miguel Pauline Auggusto de Alm
meida – Direcctor ของ ENDDIAMA ได้ ปรระชุมร่ วมกับคณะผู
ค ้ วิจยั
และทีมงาานของ BOI สรุ
ส ปประเด็นสําคั
า ญในการปรระชุมได้ ดงั นี
ในอดีต แองโโกลาเคยประสสบกับปั ญหารราคาเพชรทีลดลงอย่างรวดดเร็ ว ส่งผลกรระทบต่อขันตออนการขุด
เพชรทีมีภาระต้
ภ นทุนทีสูสง ดังนันรัฐบาาลจึงต้ องแก้ ปัปัญหาด้ วยการรกักตุนเพชรไว้ว้ เพือกระตุ้นใหห้ ความต้ องกาารเพชรใน
ตลาดมีมากขึ
ม น ซึงส่งผลให้
ผ ราคาเพชชรสูงขึนตามลําดั
า บ
• แหล่ งเพ
พชรทีสําคัญและปริ
แ
มาณทีทีผลิตได้
ปั จจุบนั แหล่งเพชรที
ง
สําคัญของแองโกลาอยู่ที Luandaa Norte โดยสาามารถผลิตได้ด้ มากถึง 163 ล้ลานกะรัต
และนับเป็ป็ นตลาดทีผลิตได้ มากถึงร้ อยละ
อ 10 ของตตลาดโลก ตลาดส่งออกเพชชรหลักของแองงโกลา คือ ปรระเทศดูไบ
(ส่งออกมมากถึงร้ อยละ 42 ในปี 25544)
• ธุรกิจเกียวกับเพชรทีทีเป็ นทีต้ องกาารในแองโกลลา
ปั จจุบนั แองโกลาส่งออกเพีพียงแค่เพชรดิบเท่านัน และะมีบริ ษัทเจียระไนเพชรเพี
ร
ยยงแค่บริ ษัทเดียว ดังนัน
ธุรกิจด้ านการเจี
น
ยระไนนเพชร และการรทําตัวเรื อนยังเป็
ง นทีต้ องการสําหรับตลาดดแองโกลา แลละไทยเองถือเป็ นตลาด
ทีมีศกั ยภภาพด้ านนีเช่นเดี
น ยวกัน จึงถือเป็
อ นโอกาสดีในการเข้ าไปบบุกเบิกตลาดใหหม่ในแองโกลลา
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ทังนีรายละเอียดเพิมเติมสาามารถสืบค้ นได้
ไ จากไฟล์ เสียงตามซีดแีแนบ
รู ปภาพ
พ: บรรยากาศศการประชุมร่ วมกับหน่ วยงานต่
ย
างๆในนแองโกลาและสภาพบ้ านนเมืองของแอองโกลา

ทีมา: รวบรวมโดยมู
ร
ลนินธิสถาบันวิ จยนโยบายเศรษฐ
ยั
ฐกิ จการคลัง
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สรุ ปผลกการสํารวจภาาคสนาม ณ สหรั
ส ฐอาหรั บเอมิเรตส์
(วันที 1 มิถนุ ายน 2554)
2
รายชืชือทีมคณะเดิดินทาง
ทีมวิจัยของมู
ข ลนิธิสถาบั
ถ นวิจัยนโยยบายเศรษฐกิกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.))
1. ดร.พิพิชญ์ นิตย์เสมมอ
รองผ้ผู้อํานวยการสสถาบันวิจยั เศรรษฐกิจและกาารคลัง
2. นางสสาวปรี ยา ผาติชล
ผู้ช่วยผู้อํานวยการรสถาบันวิจยั เศรษฐกิจและกการคลัง
3. นายกีรดิต สัจเดว์ว์
นักวิจยั
นักวิจยั
4. นางสสาวชลิดา เฉลิลิมชัยพันธุ์
ก
น (BO
OI) กระทรวงงอุตสาหกรรมม
ทีมงานขของสํานักงานนคณะกรรมกการส่ งเสริมการลงทุ
1. นางววาสนา มุทตุ านนท์
า
ผู้อํานวยการสํานักความร่
ก
วมมือการลงทุ
อ
นต่างงประเทศ
ผู้อํานวยการสํานักบริ
2. นางสสาวจิตรา กุลวานิช
ก หารกลาง
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุ
3. นางสสาวสิริพร นาคเจือ
ม
นชํานาญการ
า
4. นายธีีระพงษ์ อติชาตนานนท์
ช
นายยช่างศิลป์ชํานาาญงาน
สรุ ปผลการสสํารวจภาคสนนาม
การสํารวจข้ อมู
อ ลภาคสนามม ณ สหรัฐอาหหรับเอมิเรตส์ (เมืองดูไบ) ในนวันที 1 มิถนุ ายน 2554 ไดด้ รับความ
ดั
วไป
ร่วมมือจาาก Thai Tradde Center, ปรระธานสภาธุรกิจการค้ าไทยใในดูไบ (ตัวแททนจาก SCG ใในดูไบ), ผู้จดการทั
จาก EMKKE Group และ
แ Sharjah Investment and Develoopment Authhority ในการเเข้ าร่ วมประชุมหารื
ม อถก
ประเด็นทิศทางการค้ าและการลงท
า
ทุนทีมี ศกั ยภาาพระหว่างไทยยกับสหรั ฐอาหรั บเอมิเรตสส์ ซึงสรุ ปผลการสํารวจ
ข้ อมูลได้ ดัดงนี
1
น.
น
1. วันพุธที 1 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00-12.30
C
คุณสุภาภร
า วันอาเลาะะห์ (Assistant Director)
D
และ คุณรัตนา พรภัภักดี (Marketing Officer)
Thai Trade Center:
Thai Busineess Council in UAE: คุคณเฉลิมพล ฮุฮนพงษ์ สิมานนนท์ (Chairmaan of Thai Business
Council in UAE และ Director, Dubbai Regional Office SCG Plastics Com
mpany Limiteed (Branch)
MK Group: Mr.DAVID O’BRIEN
O
(Central Market Executive Director)
D
เจ้ าหหน้ าทีส่งเสริ มการลงทุน
จากบริ ษัษัทในรัฐอาบูดาบี ซึงมีโปรเจจกต์ THE Market
M
ในห้ห้ างสรรพสินค้ า Mushrif Mall ได้ ประชชุมร่ วมกับ
คณะผู้วิจัจยั และทีมงานนของ BOI สรุปประเด็
ป
นสําคัญ
ั ในการประชชุมได้ ดงั นี
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• ประเด็นสภาพแวดล้
น
้ อมด้ านการลลงทุนในดูไบ
Free Zonne
- เมืองดดูไบถือเป็ นแหห่งแรกทีมีการกกําหนดเขตปลลอดภาษี หรื อ Free Zone ขึน และยังได้้ ชือว่าเป็ น
เขตปลอดภาษี ทีมีประสิ
ป ทธิภาพแและประสบคววามสําเร็ จมากกทีสุด แต่อย่าางไรก็ตามยังประสบกั
ป
บ
สภาววะปั ญหาด้ าน Operation Cost
C ทีสูงมาก
- ดูไบมีมี Free Zone ของ Banking Sector แลละมีศาลด้ านนีนีโดยเฉพาะ โดยกฎหมายทีทีใช้ จะเป็ น
Internnational Laww รวมทังมีศนย์
นู กลางทางกการเงินทีเรี ยกวว่า Dubai Innternational Financial
Centeer (DIFC)
- นอกจจากนี ดูไบถื อเป็ นตลาดรถมืมื อสองทีค่อนข้
น างใหญ่ เนื องจากเป็
อ
นกาารนําเข้ าเพือส่
อ งออก
ต่ อไปปยังแอฟริกา
• ศูนย์ กระะจายสินค้ า (Hub Distribution)
- ดูไบเปป็ นฐานการกกระจายสินค้ าที
า สําคัญไปยัังแอฟริ กา, กลุ
ก ่มประเทศ CCIS, Afghanistan,
Pakisstan และ Irann ทังนี เนืองจาากดูไบได้ เปรี ยบเรื
ย อง Bank Facilities
- ปั จ จุ บับ น ดู ไ บถื อ เป็ป็ นแหล่ ง สํ า หรั
ห บ การกระจจายสิ น ค้ า อออกไปยั ง ต่ า ง ประเทศ โดยยมี บ ริ ษั ท
เครื องงใช้ ไฟฟ้าใหญ่หลายแห่
ห
งใช้ ดไบเป็
ไู นฐานกระะจายสินค้ า เช่น SONY, LG, PANASONICC เป็ นต้ น
• ข้ อดีของงกฎระเบียบและข้ อบังคับต่
บ างๆของดูไบ
ไ
- แรงงาานต่างชาติทีทํางานในดูไบจจะต้ องทําการตต่อสัญญาแรงงงานทุก 2 ปี
- ได้ เปรีรี ยบในแง่ภาษีษี เนืองจากดููไบเป็ นเขตปลลอดภาษี เงินได้
ไ บุคคลธรรมมดาและภาษีษเงินได้ นิติ
บุคคลล
- แต่อย่ยางไรก็ตามปรระเด็นเรื องการรเมืองยังถือเป็ปนข้ อควรระวังสํ
ง าหรับนักลงทุน
- ดูไบใชช้ กฎหมายอิสลาม (Islamicc Law) สําหรับครอบครั
บ
วเท่านั
า น
• ภาคการรเงิน (Financial Sector)
- ดูไบปประสบกับสภาาวะทางเศรษฐฐกิจทีผันผวนนในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา และะส่งผลกระทบบต่อระบบ
เศรษฐฐกิจโดยรวมขของประเทศ ซึงอาจต้ องใช้ เวลาอีกประมมาณ 3 ปี ในนการฟื นฟูเศรรษฐกิจให้
กลับมามี
ม ประสิทธิภาพ
ภ
- แต่อย่ยางไรก็ตามภาาคการเงินของงดูไบ ถือเป็ นภภาคทีมีสภาพคล่องสูง จึงดึงดูดให้ ชาวต่างชาติ
า เข้ า
มาลงทุน ซึงส่วนใหหญ่จะเป็ นกลุม่ white collarrs ชาวอังกฤษษ ทีเข้ ามาลงทุนนภาคการเงินทีดูไบ
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• ประเด็นด้
น านการร่ วมทุ
ม นทีอาจเป็ นไปได้
น
ระหว่ างไทยและดู
า
ไ (MK Grouup)
ไบ
Mr.DAVID O’BRIEN
O
ผู้จัจดั การทัวไปจาาก MK Grouup ได้ กล่าวถึถึงโปรเจ็คทีกําาลังจะเกิดขึน คือ THE
Market ทีมีการแบ่งตลลาดเป็ น 3 ประะเภท
- ตลาดดจําพวกเนือสดดทังหมด
- ตลาดดอาหารทะเล และ
- ตลาดดผลิตภัณฑ์จากฟาร์
า
ม จําพววกเครื องเทศ ผัผกและผลไม้
โดยสนใจจะใให้ พืนทีแก่นกั ลงทุ
ล นไทยเข้ ามาค้
ม าขาย เนืองจากไทยถื
อ
อเป็ นประเทศทีทีมี Food Security และ
เนืองจากกอาหารส่วนใหญ่กว่าร้ อยลละ 90 ทีบริ โภคในดู
โ
ไบได้ มาจากการนําเข้
า า ประเทศไทยถือเป็ นประเทศทีมี
ศักยภาพพด้ านอุตสาหกกรรมการเกษตตร ไม่ว่าจะเป็ปนด้ านการเพาาะปลูก แปรรู ป และการส่งออก จึงอาจเป็ป็ นโอกาส
อันดีของไไทยในการเข้ ามาลงทุ
า
นในดูไู บ
Sharjah Invvestment annd Developm
ment Authorrity: Saud Meqdad
M
Al Suwaidi (Director of
Finance & Administraation)
• ข้ อมูลทัวั ไปเกียวกับ Sharjah
Sharjah ถือเป็
อ นเขตอุตสาาหกรรมใหม่ ทีทมีศกั ยภาพททังในด้ านความมีเสถียรภาพพทางการเมืองและการ
ลงทุน รววมทังรองรับกาารเจริ ญเติบโตตของธุรกิจขนาดเล็ก และถือเป็
อ นเขตอุตสาหกรรมที
ส
พร้ ออมด้ วยระบบโโครงสร้ าง
พืนฐานทีทีทันสมัย ไมม่ว่าจะเป็ นด้ านการคมนาค
า
คมทังทางบกและทางนํา ระบบสือสารโททรคมนาคม และระบบ
แ
การเงินการธนาคาร ซึงได้
ง รวบรวมธนนาคารชันนําไว้ว้ หลายแห่ง
• ภาคอุตสาหกรรมที
ส
เป็ป็ นโอกาสสําหรั บนักลงทุน
- ภาคธุรกิจการท่องเทียวและโรงแรม
สําหรับภาคกการท่องเทียวแและการโรงแรมนัน Sharjahh ถือว่ายังเป็ป็ นตลาดทียังไไม่อิมตัว สามารถขยาย
อ บความต้ต้ องการของตลลาดได้ อีกมากก
ธุรกิจเพือรองรั
- ภาคการศึกษา
Sharjah ถือเป็ นศูนย์กลางงทางการศึกษาที
ษ รวมมหาวิทยาลัยชันนําของประเทศไไว้ ในทีเดียว (UUniversity
City Houuses)
ทังนีราายละเอียดเพิ
พิมเติมสามารรถเข้ าไปสืบค้คนได้ ที
http://wwww.shurooq.govv.ae และ จาากไฟล์ เสียงตตามซีดีแนบ
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สรุ ปผลลการสํารวจภภาคสนาม ณ ประเทศมออริเชียส
(วันที 2-5
2 มิถุนายนน 2554)
รายชืชือทีมคณะเดิดินทาง
ทีมวิจัยของมู
ข ลนิธิสถาบั
ถ นวิจัยนโยยบายเศรษฐกิกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.))
1. ดร.พิพิชญ์ นิตย์เสมมอ
รองผ้ผู้อํานวยการสสถาบันวิจยั เศรรษฐกิจและกาารคลัง
2. นางสสาวปรี ยา ผาติชล
ผู้ช่วยผู้อํานวยการรสถาบันวิจยั เศรษฐกิจและกการคลัง
นักวิจยั
3. นายกีรดิต สัจเดว์ว์
นักวิจยั
4. นางสสาวชลิดา เฉลิลิมชัยพันธุ์
ทีมงานขของสํานักงานนคณะกรรมกการส่ งเสริมการลงทุ
ก
น (BO
OI) กระทรวงงอุตสาหกรรมม
1. นางววาสนา มุทตุ านนท์
า
ผู้อํานวยการสํานักความร่
ก
วมมือการลงทุ
อ
นต่างงประเทศ
ผู้อํานวยการสํานักบริ
2. นางสสาวจิตรา กุลวานิช
ก หารกลาง
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุ
3. นางสสาวสิริพร นาคเจือ
ม
นชํานาญการ
า
4. นายธีีระพงษ์ อติชาตนานนท์
ช
นายยช่างศิลป์ชํานาาญงาน
สรุ ปผลการสสํารวจภาคสนนาม
การสํารวจข้ อมู
อ ลภาคสนามม ณ ประเทศมมอริ เชียส ระหหว่างวันที 2-5 มิถนุ ายน 25554 ได้ รับควาามร่ วมมือ
จากหน่วยงานทั
ว
งภาคครั ฐและเอกชชน ในการเข้ าร่ วมประชุมหารื
ห อถกประเ ด็นทิศทางกาารค้ าและการรลงทุนที มี
ศักยภาพพระหว่างไทยกักับประเทศมอริริ เชียส รวมทังสิ
ง น 6 หน่วยงาาน ซึงสรุปผลการสํารวจข้ อมูลได้ ดงั นี
1. วันพฤหัสั บดีที 2 มิถุนายน
น 2554 เวลา 13.30-14.30 น. Boaard of Investtment
นาย Dave Chamroo
C
– Director
D
Plannning & Policcy ของ Boarrd of Investm
ment ได้ ประชชุมร่ วมกับ
คณะผู้วิจัจยั และทีมงานนของ BOI สรุปประเด็
ป
นสําคัญ
ั ในการประชชุมได้ ดงั นี
• ภาพรวมมศักยภาพกาารค้ าการลงทุทุนของมอริเชียส
- ประชากรทังประเทศประมาณ 1.3 ล้ านคน (นักท่
ก องเทียวปี ละประมาณ 1 ล้ านคน)
- เป็ นปประเทศทีอุดมสสมบูรณ์ด้วยททรัพยากรทางททะเลมากถึง 1.9 ล้ านตารางงกิโลเมตร
- เศรษฐฐกิจพึงพาภาคการผลิตและะส่งออกนําตาาลมานานถึง 20
2 ปี และในปัปั จจุบนั ได้ ม่งุ เจจาะตลาด
อืนด้ วยเช่
ว น Educaation, Tourism, Mediccal Tourism etc. โดยยเฉพาะภาคการพัฒนา
อสังหาริ
ห มทรัพย์ ทีได้
ไ รับความสนนใจจากนักลงททุนต่างชาติมากพอสมควร
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- ภาคกการศึกษาและภภาคการเงินถือเป็
อ นภาคธุรกิจที
จ ดึงดูดให้ นกั ลงทุนเข้ ามาลงทุนในมอริ เชียสมากขึ
ย
น
เนืองจจากรัฐบาลสนนับสนุนการศึกษาโดยไม่
ก
ต้องเสี
อ ยค่าเล่าเรีรี ยน 12 ปี แและเป็ นระบบกการศึกษา
สองภภาษา (ภาษาอัอังกฤษและภาาษาฝรังเศส) ส่สวนด้ านการเงิงินนันเนืองจากมอริ เชียสเป็ นประเทศ
ทีปลออดการคอรัปชันและการทุจริิ ต นักลงทุนต่ตางชาติจึงให้ ความสนใจที
ค
จจะลงทุนในภาาคการเงิน
ในมออริิ เชียส
• การลงทุทุนโดยตรงจาากต่ างประเทศ (FDI)
- อินเดียเป็ นประเทศศทีมีการลงทุนโดยตรง
น
(FDI) ในมอริ เชียสมาก
ส เนืองจากมีข้อตกลงยกกเว้ นภาษี
ระหว่างสองประเทศ ทําให้ มอริ เชียสกลายเป็ นศู
น นย์กลางกาารลงทุนเพือกาารส่งออกไปยัยังประเทศ
อินเดีย โดยผู้ลงทุนจะได้
น รับสิทธิประโยชน์
ป
ทางภภาษี จากข้ อตกกลงดังกล่าว
- กฎระะเบียบและข้ อบับงคับของการรเข้ ามาลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
า
1) ภาาษี เงินได้ นิติบุบคุ คลร้ อยละ 15
1 ของกําไร, ภาษี เงินได้ บคคลธรรมดาร้
คุ
ออยละ 15 และะไม่มีภาษี
สําหรั
า บเงินปั นผล
2) ไมม่มีข้อจํากัดในนการเปิ ดบริ ษัทของนั
ท
กลงทุนต่
น างชาติในมออริ เชียส
3) ไมม่มีข้อจํากัดในนการส่งเงินกลับั ประเทศ
4) มีการให้
ก ใบอนุญาตทั
ญ งการทํางานและการอ
ง
ยูอ่ าศัย (Worrk and Resideence Permisssion)
- การลงทุนโดยตรงส่ส่วนใหญ่มาจาากประเทศอินเดี
เ ย จีน อังกฤษ สิงคโปร์ แลละแอฟริ กาใต้
• การเป็ นสมาชิกองค์ กรทางการค้
ก
า
- เนืองจจากปั จจุบนั มอริ เชียสเป็ นสมาชิกองค์กรททางเศรษฐกิจทีทสําคัญทังสิน 3 องค์กร คือ African
Unionn (AU), Common Market for Eastern and
a Southernn Africa (CO
OMESA) และ Southern
Africaan Developm
ment Community (SADC) ทําให้ สามารถถเข้ าถึงตลาดแแอฟริ กาได้ อย่างทัวถึง
- ในปี 2016
2 มอริ เชียสมี
ย แผนทีจะเข้ข้ าร่วมเป็ นสมาชิกในกลุม่ AGOA
A
• ภาคธุรกิจทีมีศักยภาาพและเป็ นโออกาสการลงททุนของนักลงงทุนต่ างชาติ
- Tourism
การท่องเทียววถือเป็ นอุตสาาหกรรมหลักของมอริ
ข
เชียส เนืองจากมีลกั ษณะภูมิประะเทศทีงดงามม จึงเป็ นที
ดึงดูดให้ นันกท่องเทียวชชาวต่างชาติเข้ ามาเป็ นจํานวนมาก
น
โดยเเฉลียจะมีนกั ท่ทองเทียวภายยในประเทศปรระมาณ 1
ล้ านคน ทัทงนีเพือเป็ นกการรองรับธุรกิจการท่องเทียว
ย จึงมีการเพิมเส้
ม นทางการรบินให้ สะดวกแก่นกั ท่องเทียวมากขึ
ย
น
โดยในวันที
น 4 กรกฎาคม 2554 จะะมีการให้ บริ การบิ
า นตรงระหหว่างเซียงไฮ้ และมอริ
ล
เชียส นนอกจากนียังมีอีกหลาย
สายการบิบินทีให้ บริ การรเส้ นทางบินระะหว่างมอริ เชียสและมาเลเซี
ย
ยหรื อสิงคโปร์ร์
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- Higheer Educationn and Medicaal and Healthhcare Center
ภาคการศึกษาและการรั
ษ
กษาพยาบาลถื
ษ
ถื อเป็ นอีกภาคคธุรกิจทีมีโอกกาสเข้ าไปลงททุน โดยเฉพาะะภาคการ
รักษาพยาบาลทีประเททศไทยถือเป็ นปประเทศทีมีศกยภาพทางด้
กั
านนี
า จึงน่าจะเเป็ นโอกาสอันดีของนักลงทุนไทยที
น
จะ
เข้ าไปเจาาะตลาดส่วนนีนี
• ข้ อกําหนนดด้ านการลลงทุน
- ถ้ าจํานวนเงินทุนขันตํ
น าเป็ น 100,000 ดอลลาร์ สหรั
ห ฐฯ จะ เข้ าข่ายเงื
า อนไขการไได้ รับสิทธิพิเศษษ ดังนี
1) สาามารถทํางานใในมอริ เชียส
2) สาามารถอาศัยอยูใ่ นประเทศมมอริ เชียส
3) สาามารถจ้ างแรงงงานชาวต่างชชาติได้
4) สาามารถครอบคครองทรัพย์สนิ ต่ตางๆ ได้
ทังนีราายละเอียดเพิ
พิมเติมสามารรถเข้ าไปสืบค้คนได้ ที
http://www.innvestmauritiuus.com และ จากไฟล์
จ
เสียงตามซี
ง
ดีแนบบ
2. วันพฤหัสั บดีที 2 มิถุนายน
น 2554 เวลา 15.10-15.45 น. Mauritius Ports Authority (M
MPA)
นาย H. Kalleee – Director, Port Operations และ Noomita Devi Seebaluck – AAssistant Commercial
ว บคณะผู้วิจัจยและทีมงานนของ BOI สรุปประเด็
ป
นสําคัญในการประชุมได้ ดงั นี
Manageer ได้ ประชุมร่วมกั
• ประเด็นเกี
น ยวกับองค์ค์ กร
- มีวัตถุถประสงค์ทีจะะทําให้ เมือง Port
P Louis เป็ป็ นศูนย์กลางธุรกิจทางทะ เลและระบบโโลจิสติกส์
ภายใในภูมิภาค
- มีวตั ถุประสงค์ทีจะพพัฒนาระบบอํอํานวยความสสะดวกภายในทท่าเรื อให้ มีควาามทันสมัยและเพียงพอ
ต่อกาารรองรับตู้สนิ ค้ าทีเข้ ามาในมมอริ เชียส
• สินค้ าส่ งออกหลั
ง
ก
- นําตาาล ถื อเป็ นสินค้
น าทีใช้ ในการรส่งออกหลักของประเทศม
ข
มอริ เชียส โดยยส่งออกไปยังยุโรปเป็ น
ส่วนมมาก
- อาหาารทะเล เนืองจจากมอริ เชียสเเป็ นประเทศทีมีทรัพยากรทาางทะเลทีอุดมมสมบูรณ์ จึงทําให้ มีการ
ส่งออกปลาในปริ มาณมาก
า
โดยเฉฉพาะปลาทูนา
น่ ทีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริ กาเป็ นหลัก
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• ปั ญหาด้ด้ านการขนส่ งทางทะเล
ง
- โดยปกติ MPA จะเป็ป็ นท่าเรื อทีเกาาะใกล้ เคียงมอริิเชียสมาใช้ บริ การ เช่น มาดดากัสการ์ และ ซีเชลส์
- ปั จจุบับนธุรกิจประกักันภัยกําลังเป็ นทีต้ องการ เนืนืองจากเจ้ าของบริ ษัทเดินเเรืื อทังหลาย ประสบกั
ป
บ
ภาวะะปั ญหาโจรสลัลัดโซมาเลีย นอกจากนีด้ วยเส้ นทางการเดิดินเรื อทีอาจต้ อองอ้ อมไปทางงเหนือ จึง
ทําให้ ต้ นทุนต่างๆสูงขึน
พิมเติมสามารรถเข้ าไปสืบค้คนได้ ที
ทังนีราายละเอียดเพิ
http://wwww.mauport.ccom และจากกไฟล์ เสียงตามซีดีแนบ
น 2554 เวลา 16.30-17.30 น. Royyal Thai Connsulate
3. วันพฤหัสั บดีที 2 มิถุนายน
Tanya – Hoonorary Tradde Advisor ได้ ประชุมร่ วมกั
ม บคณะผู้วิจัจยั และทีมงานนของ BOI สรุปประเด็น
สําคัญในนการประชุมได้ด้ ดงั นี
• ความสัมพั
ม นธ์ ทางการค้ าระหว่ างมมอริเชียสและอินเดีย
ความสัมพันธ์ ระหว่างมอริ เชี
เ ยสและอินเดีดียถือว่ามีควาามสัมพันธ์ กนอย่
นั างใกล้ ชิด มอริ เชียสและะอินเดียมี
ข้ อตกลงทางภาษี ระหว่างกันทีถือว่าดีทีสุดในโลกก จึงส่งผลให้ การลงทุนส่วนใหญ่
น ในมอริรเชียสเป็ นไปใในรู ปแบบ
Offshoree Investment คือ การลงทุนในมอริ
น
เชียสเเพือส่งออกไปยยังประเทศอินเดี
น ย
• ความสัมพั
ม นธ์ ทางการค้ าระหว่ างมมอริเชียสและไทย
ปั จจุบนั การค้ค้ าระหว่างไทยยและมอริ เชียสยั
ส งมีน้อยมากก และชาวมอริริ เชียสส่วนใหญ่ทีเดินทางมมาประเทศ
ไทยก็เพือทํ
อ าการค้ าขนาดเล็ก เช่น กาารซือของจากประเทศไทยมมาขายในตลาดดมอริ เชียส จะะเห็นได้ ว่าตามมตลาดค้ า
ปลีกในมอริ เชียสจะมีสิสนิ ค้ าจากประเทศไทยมาจําหน่ายมากมาย เช่น เสือผ้ า รองเท้ า เป็ นต้ต้ น
• ภาคธุรกิจทีสําคัญในนมอริเชียส
มอริ เชียสถือเป็
เ นประเทศทีทีมีระบบการเงิงินทีมีเสถียรภภาพและเป็ นปประเทศทีปลออดการทุจริ ต ในการทํา
ธุรกรรมททางการเงินทุกอย่างมีความโโปร่งใส และจะต้ องมีหลักฐานทีมาทีไปขอองเงิน
ทังนีรายละเอียดเพิมเติมสาามารถสืบค้ นได้
ไ จากไฟล์ เสียงตามซีดแีแนบ
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4. วันศุกร์ ทีที 3 มิถุนายนน 2554 เวลา 10.00-11.30 น. Enterprisse Mauritius
นาย Michael Nehaldas – Sector Manager และ นาย
น Ashweenn K. Bunwareee – Sector Manager
(Agri Inddustry and Textile) ได้ ประะชุมร่ วมกับคณ
ณะผู้วิจยั และทีทีมงานของ BOI สรุปประเด็ด็นสําคัญในการประชุม
ได้ ดงั นี
• ข้ อมูลโดดยรวมของ Enterprise
E
Maauritius
- เป็ นองค์กรภายใต้ กระทรวงอุ
ก
ตสาาหกรรมทีดูแลด้
ล านการค้ าแลละตลาดส่งอออกของมอริ เชียส
ย
- เป็ นองค์กรความร่วมมื
ว อระหว่างรัรัฐบาลและเอกกชน ทีไม่มีสมาชิ
ม ก
น งหมดมาจาากรัฐบาล
- เงินทุนทั
- ดูแลกการดําเนินงานขของธุรกิจ SMEEs เป็ นส่วนมากก ยกเว้ นบริ ษัทกระจายสินค้ า (Distribution Company)
C
- ไม่มีหน้
ห าทีดูแลด้ านการเงิ
น
น
• อุตสาหกกรรมหลักขอองมอริเชียส
กลุม่ อุตสาหกรรมสิ
ส
งทออ
- ปั จจุบับนมีโรงงานทังของมอริ
ง
เชียสและต่
ส
างประเทศดําเนินการในมอริ เชียส
- มอริ เชียสนําเข้ าฝ้ายย เพือผลิตผ้ าผืืนและเสือผ้ าส่
า งออกไปยังต่ตางประเทศ
กลุม่ อุตสาหกรรมอาหา
ส
ารทะเล
- ปั จจุบับนมีบริ ษัททูน่น่ากระป๋ องในมมอริ เชียสเพียงบริ
ง ษัทเดียว ซึงส่งออกสินค้ าไปยังประเททศอังกฤษ
เป็ นหหลัก
- มอริ เชียสยังขาดตู้คอนเทนเนอร์
ค
ร์ และห้ องเย็นในการเก็
ใ
บรักษาปลาหลั
ษ
งจากจับจากทะเล โดยใน
ส่วนนีนีประเทศไทยออาจเข้ าไปลงทุทุนได้
หน่วยงานนทีเกียวข้ อง
- SMEDDA เป็ นสถาบับันทีดูแลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs
- HACCCP ดูแลด้ าน Food Securitty
- ERCPP ดูแลธุรกิจทีประสบปั ญหาที
ห ได้ รับผลกกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยจะจัดหาสิสิงอํานวย
ความมสะดวกต่างๆเพือฟื นฟูกิจการ ทังด้ านการเงินและการดดําเนินงาน เช่น การให้ อตั ราดอกเบีย
เงินกู้พิพเิ ศษ เป็ นต้ น
การขออนนุญาตทํางานใในมอริ เชียส
- การขออนุญาตทํางานในมอริ
ง
เชียสจะเป็
ย
นการรอนุญาตร่ วมกกันทังการทํางานและการอยยู่อาศัยใน
มอริ เชียส
ทังนีราายละเอียดเพิ
พิมเติมสามารรถเข้ าไปสืบค้คนได้ ที
http://www.ennterprisemaurritius.biz และะจากไฟล์ เสียงตามซี
ย
ดีแนนบ
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5. วันศุกร์ ทีที 3 มิถุนายนน 2554 เวลา 14.10-15.00 น. The Mauuritius Chambber of Comm
merce
and Induustry (MCCI))
นาย Faeeza Ibrahimsah – Manager Communicattion and Proomotion ได้ ปรระชุมร่ วมกับคณะผู
ค ้ วิจยั
และทีมงาานของ BOI สรุ
ส ปประเด็นสําคั
า ญในการปรระชุมได้ ดงั นี
T Mauritiuss Chamber of Commercee and Industrry (MCCI)
• ข้ อมูลโดดยรวมของ The
- เป็ นองค์กรอิสระ 1000% ไม่ขนกั
ึ บรั
บ ฐบาล แต่มีความสั
ค
มพันธ์และความร่
แ
วมมมืออย่างดีกบั รัฐบาล
ก า 10 องค์กกร
- มีบริ ษัษัททีเป็ นสมาชิชิกประมาณ 400 บริ ษัท และะองค์กรอืนอีกกว่
- ค่าธรรมเนียมในการเป็ นสมาชิกขึนอยูก่ บั ขนาดดของบริ ษัท
- ทุกภาาคอุตสาหกรรมเป็ นสมาชิกของ
ข MCCI
- ทํางานร่วมกับ Enteerprise Maurritius อย่างใกลล้ ชิด แต่ไม่ทํางานซํ
ง าซ้ อนกัน
• ประเด็นการค้
น
าการลงทุนของมอริริเชียส
- ประเททศแอฟริ กานํนํ าเข้ าสินค้ า หลายชนิ
ห
ดจากกมอริ เชี ยส เชช่น สิงทอ เสืออผ้ า อาหาร (บะหมี
(
กึง
สําเร็ จรู
จ ปยีห้ อ Apollo) และบรรจุภัณฑ์ทีทําจากกพลาสติก
- ประเททศมอริ เชียสในนปั จจุบนั ยังประสบปั ญหาด้ด้ านการขนส่ง ไม่วา่ จะเป็ นททางอากาศหรื อทางเรื
อ
อ
- ในอดีดีตมอริ เชียสค่ค่อนข้ างผูกขาาดการค้ ากับประเทศจี
ป
น แตต่ปัจจุบันได้ เริ มหาตลาดใหหม่เพือทํา
การค้ าเพิมมากขึน
พิมเติมสามารรถเข้ าไปสืบค้คนได้ ที
ทังนีราายละเอียดเพิ
http://wwww.mcci.orgg และจากไฟ
ฟล์ เสียงตามซีซีดีแนบ
6. วันศุกร์ ทีที 3 มิถุนายนน 2554 เวลา 15.20-16.00 น. State Traading Corporration (STC)
นาย Megh Pillay
P – Geneeral Managerr, นาย Ram Rishi Bapam
mah – Financcial Managerr และนาย
Prithvirajj Soobarah – Assistant Financial Manager ได้ ประชุมร่ วมกับคณะผู
ค ้ วิจยั และทีมงานของ BOI สรุป
ประเด็นสําคัญในการปประชุมได้ ดงั นี
• ข้ อมูลโดดยรวมของ State
S Tradingg Corporationn (STC)
- เป็ นองค์กรภายใต้ Ministry
M
of Commerce
- ดูแลด้ านการค้ าแลละการนําเข้ าสินค้ า
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• สินค้ านําเข้
า าหลักของงประเทศ
ข้ าว
- ปั จจุบับนมอริ เชียสนําเข้ าข้ าวจากไไทยและปากีสถาน
ส
- เวียดนนามถือเป็ นคูแข่
แ่ งใหม่ของไททย
นําตาล
อ เชียสจะผลิตนํ
ต าตาลได้ เองง แต่ทงหมดเพื
ั
พือการส่งออก และนําเข้ านําาตาลเพือการรบริ โภคใน
- แม้ มอริ
ประเททศ
• สินค้ าส่ งออกหลั
ง
กขอองประเทศ
- แป้ง, แป้งสาลี และะข้ าว (re-expoort)
ม
นค้ า
• บทบาทขของรัฐบาลในนการควบคุมราคาสิ
- ผลิตภัณฑ์บางชนิดรัฐบาลจะทํากาารควบคุมราคาา เช่น ปิ โตรเลียม
ย ก๊ าซ แป้ง หรืรื อแม้ แต่ข้าวบางชนิด
ทังนีราายละเอียดเพิ
พิมเติมสามารรถเข้ าไปสืบค้คนได้ ที
http://wwww.stcmu.orrg และจากไฟ
ฟล์ เสียงตามซีดีแนบ
รู ปภาพ: บรรรยากาศและสสภาพบ้ านเมืมืองของประเเทศมอริเชียส

ทีมา: รวบรวมโดยมู
ร
ลนินธิสถาบันวิ จยนโยบายเศรษฐ
ยั
ฐกิ จการคลัง
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นทางศึกษาลูลู่ทางการลงททุน
กําหนดการเดิ
า
ประเทศศกานาและแคเมอรูน
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงททุน และ มูลนิธิสถาบันวิจัจยั นโยบายเศศรษฐกิจการคคลัง
ระหว่างวันพุ
น ธที 3 สิงหาาคม-วันพฤหัสบดี
ส ที 11 สิงหาคม
ห 2554
Wednessday 3rd Auguust 2011
11.25
Arrive at Accra,
A
Ghanaa by ET 921
Check in at
a Hotel
12.00
13.00
Luncheons
14.30
M
of Traade & Industtry
Leave to Ministry
Meeting with
w Honourabble Deputy Ministry
M
of Trade & Industtry
15.00
17.00
Visit to Accra Mall for Market
M
Surveey
19.00
Dinner
Thursdaay 4th August 2011
11.00
Leave Hottel to Ghana Investment Promotion
P
Ceentre (GIPC)
11.30
Meeting with
w Executivees of Ghana Investment Promotion
P
Centre
13.30
Leave to Ghana
G
Free Zones
Z
Board
14.00
Meeting with
w Executivees of Ghana Free Zones Board
15.30
Leave to Ghana
G
Nationnal Chamberr of Commercce and Indusstry
Meeting with Executivess of Ghana Naational Chambber of Commerce and Induustry
16.00
Dinner
18.30
Friday 5th August 20111
Leave Hottel to Ghana Tourist Board
9.00
9.30
Meeting with
w Executivee of Ghana Tourist
T
Boardd
12.00
Luncheons
Leave to Volta
V River Auuthority
13.30
Meeting with
w Executivee of Volta Rivver Authorityy
14.00
Visit to Artts Centre
17.00
Dinner
19.00
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Saturdayy 6th August 2011
2
10.00
Check-outt from Hotel
Leave to Kotoka
K
Internnational Airpoort
10.30
11.40
Depart from Accra, Ghhana by ET 021
0
Saturdayy 6th August 2011
2
17.30
Arrive at Douala,
D
Cameeroon by ET 038
19.00
Overnight at Douala att SAWA hotel
Sunday 7th August 20011(Yaoundee)
08.00
Depart from Douala
Y
12.00
Arrive at Yaounde
Market Survey
Overnight in Yaounde at Mont Febee hotel
Mondayy 8th August 2011(Yaound
2
de)
9.00-10.00
Visit Ministtry of Economy, Planningg and Regionnal Developm
ment
10.15-111.00
Visit Ministtry of Agriculture and Rural Developm
ment
11.15-122.00
Visit Ministtry of Trade
12.30-144.00
Luncheons
14.30-155.00
Visit Ministtry in chargee of Small annd Medium Enterprises
E
15.15-155.40
Visit Ministtry in chargee of Mines
15.55-166.45
Visit Socieete Nationalee d’lnvestisseement (SNI)
17.00-177.45
Visit Ministtry of Financces
18.00
Travels annd overnight in Douala at SAWA Hotell
Tuesdayy 9th August 2011(Douala)
2
)
09.30-122.30
Working Session
S
at Cameroon
C
Chamber
C
of Commerce,
C
Industry, Mines and
Crafts (CCCIMA):
- CCIMA
- Investmeent Promotioon Agency (AAPI)
- Association of local producers off hood
- E. CAM
- Nationall Office for Inndustrial Freee Zones (NOIFZ)
มูลนิธิสถาบันวิจัจยนโยบายเศรษษฐกิจการคลัง
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12.30-133.30
14.00-155.30
15.45-166.45
19.30

- Nationall Office for Cocoa and Cooffee (ONCCC)
- Societe de Developppement du Coton
C (SODECCOTON)
- Interproffession Coton Textile du Cameroun (IICOTEC)
Luncheons
Visit Seaport Douala
Visit Grouppement Interr-Patronal of Cameroon (G
GICAM)
Dinner

Wednessday 10thAuguust 2011
1.35
Depart from Douala byy ET 903
Thursdaay 11th Augusst 2011
Arrive at Suvarnbhumi
13.15
S
International Airport by ET
E 608
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MEMBERS OF THE DEELEGATION
Thailandd Board of Innvestment (BBOI)
1. MRSS.VASANA MUTUTANON
M
NT
Execcutive Directtor Internationnal Affairs Buureau
Thaiiland Board of
o Investmennt (BOI)
2. MS. SIRIRAT WANGSATHIT
W
TWONG
Finaance and acccounting Anaalyst, Professsional Level
Thaiiland Board of
o Investmennt (BOI)
3. MRSS. WICHCHUULADA NGEERNSON
Genneral Service Officer, Experienced Levvel
Thaiiland Board of
o Investmennt (BOI)
4. MR. SATHAPANNA PROMBO
OON
Inveestment Prom
motional Officcer, Professioonal Level
Thaiiland Board of
o Investmennt (BOI)
5. MR. MANOP TUUYTHAISONG
G
Tem
mporary Officer
Thaiiland Board of
o Investmennt (BOI)
Fiscal Policy Researrch Institute Foundation
F
1. DR. PICH NITSM
MER
Vicee Director
The Fiscal Policyy Research Innstitute Founndation
2. MS. PREEYA PAATICHOL
Depputy Director
The Fiscal Policyy Research Innstitute Founndation
3. MR. KIRADIT SAACHDEV
Reseearcher
The Fiscal Policyy Research Innstitute Founndation
4. MR. PISESPORRN WASAWO
ONG
Reseearcher
The Fiscal Policyy Research Innstitute Founndation
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สรุ ปผลการสํ
ป
ารววจภาคสนาม ณ ประเทศกกานา
(วันที 3 สิงหาคม
ห – 6 สิงหาคม
ห 2554)
รายชืชือทีมคณะเดิดินทาง
ทีมวิจัยของมู
ข ลนิธิสถาบั
ถ นวิจัยนโยยบายเศรษฐกิกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.))
1. ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ
รองผู้อํานวยกการสถาบันวิจยั เศรษฐกิจแลละการคลัง
2. นางสาวปรี ยา ผาติชล ผู้ช่วยผู้อํานวยยการสถาบันวิจยั เศรษฐกิจและการคลัง
3. นายกีรดิต สัจั เดว์
นักวิจยั
4. นายพิเศษพร วศวงศ์
นักวิจยั
ก
น (BO
OI) กระทรวงงอุตสาหกรรมม
ทีมงานขของสํานักงานนคณะกรรมกการส่ งเสริมการลงทุ
1. นางวาสนา มุมทตุ านนท์
ผู้อํานวยการสํานักความร่
ก
วมมือการลงทุ
อ
นต่างงประเทศ
2. นางสาวศิริรัตน์
ต หวังสถิตย์วงศ์
ว
นักวิชาการบัญชีและการเงิ
แ
น
3. นางวิชชุลดา เงินสอน
4. นายสถาปนา พรหมบุญ
5. นายพรหมยศศ ตุลย์ไทยสงค์ค์

เจ้ าพนั
พ กงานธุรการชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุ
ม
นชํานาญการ
า
ช่างศิศิลป์

สรุ ปผลการสสํารวจภาคสนนาม
การสํารวจข้ อมู
อ ลภาคสนามม ณ ประเทศกกานา ระหว่างวั
ง นที 3-6 สิงหาคม 2554 ได้ รับความร่วมมื
ว อจาก
หน่วยงานนทังภาครัฐแลละเอกชน ในกการเข้ าร่ วมปรระชุมหารื อถกกประเด็นทิศทางการค้ าและะการลงทุนทีมีศกั ยภาพ
ระหว่างไทยกับประเทศศกานา รวมทังสิ
ง น 6 หน่วยงงาน ซึงสรุปผลลการสํารวจข้ อมู
อ ลได้ ดงั นี
1. วันพุธที 3 สิงหาคม 2554
2 เวลา 15.00-16.30 น.
น Ministry off Trade and Industry
คณะผู้วิจยั แลละทีมงานของง BOI ได้ ประชุ
ร มและแลกกเปลียนความมคิดเห็นร่ วมกัับผู้บริ หารระดดับสูงของ
ต
องกานา อาทิ 1)
1 Hon. Dr. Joseph S. Annan Deputy Minister of Trade and
กระทรวงงการค้ าและอุตสาหกรรมขอ
Industryy 2) NII Ansahh-Adjaye, Chhief Director 3)
3 Mr. Clemeent F.A. Nyaaaba, Directorr Multilateral, Regional
& Bilateraal Trade 4) Drr. John-Hawkins Asiedu, Ecconomist สรุปประเด็
ป
นสําคัญในการประชุ
ญ
มมได้ ดงั นี
• ภาพรวมมศักยภาพกาารค้ าการลงทุทุนของกานา
ผู้บริ หารของกกระทรวงฯ ได้ด้ ให้ ข้อคิดเห็นว่าอุตสาหกรรรมทีมีศกั ยภาาพของกานามีมีความหลากหหลายมาก
ได้ แก่ ทรััพยากรธรรมชชาติ การทําเหมืมือง การแปรรูรูปอาหาร พลาาสติก และ อุตสาหกรรมเท
ต
คโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาาร (ICT) เป็ นต้ น ทังนี ในมุมมองของฝ่ ายยกานาเห็นว่าไทยมี
า
ความเชีชียวชาญและประสบการณ์
ณ์สงู ในการ
ผลิตอาหหารแปรรูป และเทคโนโลยีในการปลู
น
กข้ าว ขณะเดียวกันสายการบิ
น
นทีบินไปยังกานนาก็มีมากกว่า 30 สาย
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การบิ น และทรั พ ยากกรธรรมชาติ กานาก็
ก
มี ค วามมอุด มสมบูร ณ์
ณ ขณะที ฝ่ ายยไทยเห็ น ว่ า อุต สาหกรรมมก่ อ สร้ าง
อุตสาหกกรรมเครื องนุ่งห่
ง ม และอุตสาหกรรมปุ
ส
๋ ย น่าจะเป็ นโอกกาสในการขยยายศักยภาพพการค้ า และกการลงทุน
ระหว่างกักันได้
2. วันพฤหัสั บดีที 4 สิงหาคม
ห 2554
คณะผู้วิจยั แลละทีมงานของง BOI ได้ ประชุ
ร มและแลกกเปลียนความมคิดเห็นร่ วมกัับผู้บริ หารระดดับสูงของ
หน่วยงานนทีเกียวข้ อง สรุ
ส ปประเด็นสําคั
า ญในการปรระชุมได้ ดงั นี
2.1 เวลา 11.30-13.30 น.
น Ghana Invvestment Proomotion Centtre (GIPC)
บ ้ บริ หารของง GIPC (Mr. Edward
E
B. Ashong-Larte
A
ey, Director oof Marketing & Public
ประชุมร่ วมกับผู
Relations) สรุปประเด็นสําคัญได้ ดงั นี
ง ดการลงทุนของกานาใกล้ล้ เคียงกับสิทธิประโยชน์ทีปรระเทศกําลังพัฒ
ั นาอืนๆ
• สิทธิประโยยชน์ในการดึงดู
ให้ กบั นักลงทุ
ล นต่างชาติทีทีสนใจเข้ าไปลลงทุนในกานาา
• นักลงทุนต่ตางชาติหลักในนกานา คือ อังกฤษ
ง ไนจีเรี ย และประเทศแแอฟริ กาใต้
• ประเทศในนเอเชียทีเริ มเข้ข้ าไปลงทุนในกกานา ส่วนใหญ
ญ่คือ ประเทศศจีน
• กานาเป็ นปประเทศทีเป็ นประตู
น
(Gatewway) ของแอฟฟริิกาตะวันตก
• เส้ นทางกาารขนส่งสินค้ ามายังกานาทีนิยมกันมาก คือ ผ่านทางเคคปทาวน์
• สัมปทานกการก่อสร้ างในนกานา เช่น กาารก่อสร้ างโรงแรม ไม่ต้องเสีสียภาษี
• อุตสาหกรรรมทีมีศกั ยภาาพของกานา ในความเห็นของ GIPC ได้ แก่ โทรคมมนาคม โรงงาานแปรรู ป
นําตาล แลละแปรรูปโกโก้ก้ เป็ นต้ น
2.2 เวลา 144.00-15.30 Ghana
G
Free Zones
Z
Boardd (Ghana FZB)
ประชุมร่ วมกับผู
บ ้ บริ หารของง Ghana FZBB (Mrs. Patieence Agbleze Acorlor, AAg. Duputy Executive
E
Secretarry (Operationns)) สรุปประเเด็นสําคัญได้ ดัดงั นี
• การจัดตังโโรงงานการผลิลิตเพือการส่งออกใน
อ
FZB ได้
ไ รับการยกเว้ว้ นภาษี หรื อ ปปลอดภาษี โดยเฉพาะที
เกียวข้ องกกับอุปกรณ์ เคครื องจักร และะวัตถุดิบทีใช้ ในการผลิ
ใ
ตเพือการส่
อ
งออกจจะได้ รับการยกกเว้ นภาษี
ทังนี เพือดึดึงดูดนักลงทุนต่
น างชาติให้ ตงฐานการผลิ
งั
ตเพื
ต อเพิมมูลค่าเพิ
า มในการส่งงออกของกานนา
• นักลงทุนชาวต่
ช างชาติสามารถถื
า
อครองทีดินได้ ร้อยลละ 100
• FZB มี 2 ระบบ คือ ระะบบเขตนิคมออุตสาหกรรม (estate induustry) และนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม
(outside estate
e
industtry)
• บริ ษัทส่วนใหญ่
น ในกานาาตังอยู่ใน FZB (ประมาณ 200
2 กว่าบริ ษัษท) โดยส่วนนมากเป็ นอุตสาหกรรม
เครื องนุ่งห่หม เกษตรแปรรรูป ไม้ แปรรู ป และพลาสติก เป็ นลักษณะร่ วมทุน (joinnt venture) ประมาณ
ร้ อยละ 255 และเป็ นของชาวกานา ประมาณร้ อยละ 75
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2.3 เวลา 166.00-17.00 National
N
Chamber of Com
mmerce and Industry
ประชุมร่ วมกับสมาชิ
บ
กของสสภาหอการค้ าและอุ
า
ตสาหกกรรมของ Ghaana (เช่น Prossper Adablaa 1st Vice
Presidennt , Mr. Emmanuel Donni-Kwame, Ag.
A CEO แลละ Mr. Stepphen Oteng,, Head of Business
Developpment เป็ นต้ น)
น โดยส่วนใหหญ่เห็นตรงกันว่
น ากานาน่าจะมี
จ ศกั ยภาพทีทีนักธุรกิจไทยยมีโอกาสทีจะขยายการ
ลงทุนไปยังกานาได้ รววมถึงนักลงทุนต่
น างชาติในเออเชียทีสนใจเข้ข้ ามาลงทุนในนธุรกิจแปรรู ปสินค้ าเกษตร ซึงขณะนี
เ าไปลงทุนในนธุรกิจปาล์มนํนามัน เป็ นต้ น
ประเทศใในอาเซียนทีเข้ข้ าไปลงทุนในกกานาแล้ ว คือ อินโดนีเซียทีเข้
3. วันศุกร์ ทีที 5 สิงหาคม 2554
คณะผู้วิจยั แลละทีมงานของ BOI ได้ ประชุมและแลกเปลีลียนความคิดเห็
เ นร่ วมกับผู้บบริ หารระดับสูงของ
ง ของ
Ghana Tourist
T
Boardd และได้ ไปดูเขือนทีใช้ ในการผลิตไฟฟ้าขอองกานา สรุปประเด็
ป นสําคัญ
ญได้ ดงั นี
เวลา 9.30-122.00 น. Ghana Tourist Board
• ผู้บริ หารฝ่ ายต่างๆ ของ Ghana Tourist Board เช่น ผู้จดั การฝฝ่ ายพัฒนาธุรรกิจ ฝ่ ายการตตลาด ฝ่ าย
ส่งเสริ มแลละประชาสัมพันธ์การท่องเทีทียว รวมถึงฝ่ ายพั
า ฒนาบุคลากรด้
ล านการทท่องเทียว ฯลฯฯ รวมกว่า
10 ท่านไดด้ เข้ าร่ วมประชชุมและแสดงคความคิดเห็น รวมทั
ร งประชาสัมพันธ์การท่ท่องเทียวในกาานา และมี
ความเห็ นว่
น า ประเทศไไทยมี ชื อเสี ย งด้
ง า นการท่ อ งเที
ง ยว น่ า จะะมี ส่ว นช่ ว ยพััฒ นาและส่ ง เสริ ม การ
ท่องเทียวของกานาได้ โดยเฉพาะกาารขยายการลลงทุนด้ านธุรกิจโรงแรมในกกานา โดยเห็นว่
น าความ
ต้ องการโรรงแรมในกานาาเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง
• อย่างไรก็ดีดี จากสถิติการเข้ าพักห้ องพัพักในโรงแรมขของกานายังมีอัอตราเฉลียตํากว่าร้ อยละ 80 ซึงชีว่า
โรงแรมในนกานายังสามมารถรองรั บนักท่องเทียวได้ด้ อีก แต่ก็ยังมี การยืนยันว่าาความต้ องกาารโรงแรม
สําหรับนักท่
ก องเทียวทีคาาดว่าจะเพิมขึนยั
น งเป็ นโอกาสของผู้ประกออบการธุรกิจโรรงแรมไทย
• ในปั จจุบนั นักท่องเทียววเกือบ 1 ล้ านคน
น ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ และยุโรป ส่วนนักท่องเทียวเอเชี
ย
ยมี
บ้ าง แต่ยงั ไม่มากนัก ในทางกลับกั
บ นชาวกานาาได้ เคยมาท่องเที
ง ยวไทยแลละรู้ จักประเทศศไทยว่ามี
ชือเสียงด้ านการท่
า
องเทียว
ย
• คูแ่ ข่งทีสําคัญของกานาาด้ านการท่องเเทียว คือ ประเทศเซเนกัล และแอฟริ กาใต้ต้
• โรงแรมใหหญ่ระดับห้ าดาาวของกานา เช่น โรงแรมทิวลิ
ว ป เจ้ าของเดิดิม คือ ชาวลิเเบีย แต่ปัจจุบนั เป็ นการ
ร่วมทุนระหหว่างลิเบีย แลละกานา
เวลา 13.30-16.00 น. Vollta River Authority
คณะวิจยั และทีมงานของ BOI ได้ เดินทาางไปดูเขือนทีสร้ างขึนทีแม่นํนา Volta ซึงเป็ป็ นเขือนขนาดดใหญ่ผลิต
กระแสไฟฟฟ้าใช้ ในประเเทศกานา และะประเทศเพือนนบ้ านใกล้ เคียง
4. วันเสาร์ ทีที 6 สิงหาคมม 2554
เดินทางจากปประเทศกานาไไปยังประเทศแแคเมอรูน
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สรุ ปผลลการสํารวจภภาคสนาม ณ ประเทศแคคเมอรูน
(วันที 8-11
8 สิงหาคมม 2554)
รายชืชือทีมคณะเดิดินทาง
ทีมวิจัยของมู
ข ลนิธิสถาบั
ถ นวิจัยนโยยบายเศรษฐกิกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.))
1. ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ
รองผู้อํานวยกการสถาบันวิจยั เศรษฐกิจแลละการคลัง
2. นางสาวปรี ยา ผาติชล ผู้ช่วยผู้อํานวยยการสถาบันวิจยั เศรษฐกิจและการคลัง
3. นายกีรดิต สัจั เดว์
นักวิจยั
4. นายพิเศษพร วศวงศ์
นักวิจยั
ก
น (BO
OI) กระทรวงงอุตสาหกรรมม
ทีมงานขของสํานักงานนคณะกรรมกการส่ งเสริมการลงทุ
1. นางวาสนา มุมทตุ านนท์
ผู้อํานวยการสํานักความร่
ก
วมมือการลงทุ
อ
นต่างงประเทศ
2. นางสาวศิริรัตน์
ต หวังสถิตย์วงศ์
ว
นักวิชาการบัญชีและการเงิ
แ
น
3. นางวิชชุลดา เงินสอน
4. นายสถาปนา พรหมบุญ
5. นายพรหมยศศ ตุลย์ไทยสงค์ค์

เจ้ าพนั
พ กงานธุรการชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุ
ม
นชํานาญการ
า
ช่างศิศิลป์

สรุ ปผลการสสํารวจภาคสนนาม
การสํารวจข้ อมู
อ ลภาคสนามม ณ ประเทศแแคเมอรูน ระหหว่างวันที 7-100 สิงหาคม 25554 ได้ รับควาามร่ วมมือ
จากหน่วยงานทั
ว
งภาคครั ฐและเอกชชน ในการเข้ าร่ วมประชุมหารื
ห อถกประเ ด็นทิศทางกาารค้ าและการรลงทุนที มี
ศักยภาพพระหว่างไทยกักับประเทศกานนา รวมทังสิน 6 หน่วยงาน ซึงสรุปผลการรสํารวจข้ อมูลไได้ ดงั นี
1. วันอาทิตย์
ต ที 7 สิงหาคม 2554
เดินทางจากเมมืองดูอาลาซึงเป็
ง นเมืองธุรกิจทีสําคัญในปประเทศแคเมออรู น ไปยังยาออุนเด ซึงเป็ นเมมืองหลวง
และเป็ นเเมืองทีเป็ นทีตังของหน่วยงาานราชการทีสําคัญหลายหนน่วยงานเพือเตตรี ยมประชุมรร่ วมกับกระทรรวงต่างๆที
เกียวข้ องในวั
ง นจันทร์ ที 8 สิงหาคม 2554
2. วันจันทร์ร์ ที 8 สิงหาคม 2554 (ยาออุนเด)
คณะผู้วิจยั แลละทีมงานของง BOI ได้ ประชุ
ร มและแลกกเปลียนความมคิดเห็นร่ วมกัับผู้บริ หารระดดับสูงของ
กระทรวงงต่างๆ สรุปปรระเด็นสําคัญในนการประชุมได้ ดงั นี
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2.1 เวลา 9.00-10.00 น. Ministry of Economy,
E
Pllanning and Regional Deevelopment
ว อกันระหว่างประเทศไไทยและแคเมอรู นในการพัฒ
ฒนาโครงสร้ างพื
า นฐาน
• มีความเป็ปนไปได้ ทีจะร่ วมมื
โทรคมนาคมซึงเปิ ดให้ กักบั ทุกประเทศ
• ปั จจุบนั กาารใช้ จ่ายเพือกการบริ โภคในนประเทศยังคงงพึงพิงการนําเข้ าสูง น่าจะเเป็ นโอกาสในการขยาย
การค้ าของไทย โดยเฉพพาะในอุตสาหหกรรมเกษตรร เช่น การส่งออกข้
อ าว ปาล์ล์มนํามัน เป็ นสิ
น นค้ าทีมี
ศักยภาพมมากของไทย
• สาขาการททําเหมืองเป็ นอีีกสาขาหนึงทีทีมีศกั ยภาพสูงู ในแคเมอรูน อย่างไรก็ดี ไไทยยังไม่ชํานาาญในการ
ทําเหมืองมมากนัก โดยการทําเหมืองในนไทยยังต้ องใช้ช้ เทคโนโลยีและการลงทุ
ล
นจากออสเตรเลียเป็
ย นส่วน
ใหญ่
• แนวโน้ มของประเทศทีต้ องการกระจาายและสร้ างความหลากหลายให้ แก่อตุ สาาหกรรมภายใในประเทศ
น
รขยายการลงงทุนเข้ ามายังแคเมอรู น
เป็ นจุดหนึนึงทีนักลงทุนต่ตางชาติใหม่ๆ น่าจะใช้ เป็ นโอกาสในกา
โดยเฉพาะะในภาคการก่อสร้
อ าง และกาารจําหน่ายวัสดุก่อสร้ าง เช่น ซีเมนต์
2.2 เวลา 11.00-11.45 น.
น Ministry off Agricultural and Rural Development
D
• ความต้ องการสินค้ าของงแคเมอรูนถือเป็ นตลาดทีดีทีทสุี ดในแอฟริ กากลาง
ก
• แคเมอรูนมีความต้ องกาารสูงในสินค้ าข้ าว และปาล์มนํ
ม ามัน ขณะทีทีทิศทางนโยบบายด้ านการเกกษตรของ
แคเมอรูนมุม่งไปทีการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น โกโก้ และะกาแฟ
• สิงทีแคเมอรู นต้ องการคความร่ วมมือจากไทย
จ
คือ การตังโรงงานผผลิตสินค้ าเกษษตรแปรรู ปในนแคเมอรู น
เช่น โรงงาานอาหารสัตว์ ฟาร์ มไก่ ฟาร์ มประมง เป็ นต้ น และต้ องการให้
ง
มีการรผลิตปุ๋ยเพือกการเกษตร
และเครื องงจักรกลการเกษตรในแคเมมอรู น ซึงเน้ นการฝึ
ก กอบรม รวมทังการถ่ายทอดเทคโนนโลยีด้าน
การเกษตรรให้ กบั แคเมอรูน
• ธนาคารในนแคเมอรูน แบบ่งเป็ น 2 รูปแบบบหลัก คือ ธนนาคารเพือ SM
MEs และธนาาคารเพือการพัพัฒนาการ
เกษตร
2.3 เวลา 11.50-12.30 น.
น Ministry off Trade
• สนับสนุนและส่
แ งเสริ มให้ห้ นกั ลงทุนต่างชาติ
ง มาลงทุนในแคเมอรู
น
นมากขึ
ม นเพือการรแลกเปลียนเททคโนโลยี
• อัตราเงินเฟฟ้อในแคเมอรูรนค่อนข้ างมีเสถี
ส ยรภาพ
• การลงทุนในแคเมอรู
น
น จะทําให้ มีโอกกาสขยายการรค้ าการลงทุนไปยั
น งประเทศศเพือนบ้ านทีมีข้อตกลง
การค้ าเสรีรกับแคเมอรูนอีกหลายกลุม่ การเพิมผลผลิลิตไม่เพียงแต่จะทําให้ การค้ค้ าการลงทุนกับั ประเทศ
แคเมอรูนเพิ
เ มขึนเท่านัน แต่ยงั ผลให้ การค้
ก าการลงทุทุนในภูมิภาคแแอฟริ กาเพิมขึนนด้ วย
• แคเมอรู นต้ องการผู้เชียวชาญด้
ย
านสินค้
น าเกษตรแปปรรู ป เช่น ไทย มาช่วยในกการพัฒนาเพือสามารถ
อ
ส่งออกไปยังตลาดแอฟริริ กาได้ เพิมขึน ถือว่าอุตสาหกรรมการเกษษตรมีศกั ยภาพมากในแคเมออรูน
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2.4 เวลา 155.00-16.00 น.
น Ministry off SMEs
• ต้ องการเพิพิมขีดความสาามารถในการรพัฒนาด้ านการค้ าและการรลงทุน โดยแลลกเปลียนประะสบการณ์
ระหว่างกัน
• ในอดีตอาาจเป็ นการยากกทีนักลงทุนต่างชาติ
า
จะมาลลงทุนในแคเมอรู น แต่ในปั จจจุบนั ประเทศแคเมอรู น
เปิ ดมากขึขึน การทํ าธุรกิ จในแคเมอรูรู นสามารถส่งผลกํ
ง าไรกลับประเทศได้
บ
และมี อุตสาหหกรรมที มี
ศักยภาพหหลากหลายมาากขึน
• วิสยั ทัศน์ ในปี
ใ 2035 ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาอุ
ฒ ตสาหกรรรมทีหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรม
ส
การเกษตร การเคหะ (HHousing) พลั
พ งงาน ไฟฟฟา
้ ประปา การท่องเทียว การพัฒนาควาามร่ วมมือ
ระหว่างไททยกับแคเมอรูน น่าจะเป็ นผลลดีทงั 2 ฝ่ าย (Win-Win)
2.5 เวลา 166.00-17.00 น.
น Societe Naationale d’Invvestissementt (SNI)
• SNI เป็ นหน่
น วยงานทีรัฐบาลเป็ นเจ้ าของ
า แต่ทํางาานเหมือนภาคคเอกชน คือ สสามารถทํากําไรได้ และ
ลงทุนเหมือนภาคเอกชนน เมือมีผลกําไรก็
ไ จะจ่ายเป็ นเงิ
น นปั นผลคืนให้
น กบั รัฐบาล
• ปั จจุบนั SNI มีโครงการรทีจะดําเนินกาารค่อนข้ างมาก หากนักลงททุนต่างชาติสนนใจลงทุนร่ วมกกับ SNI ก็
สามารถลงทุนได้ โดย SNI
S จะเป็ นผู้ปล่
ป อยสินเชือใให้ กบั ผู้ร่วมทุนได้
น ร้อยละ 355 บทบาทของง SNI คือ
เป็ นทังผู้ปล่อยสินเชือ และผู
แ ้ ร่วมลงทุน
น า 200 ล้ านดอลลาร์
น
สหรััฐฯ
• การร่วมลงงทุนกับ SNI ต้ องมีเงินทุนขันตํ
• ในแคเมอรูรูน บริ ษัท Miccro Finance มีบทบาทมาก
3. วันอังคาารที 9 สิงหาคคม 2554 (ดูอาลา)
อ
3.1 เวลา 9.30-12.30 น. Cameroon
C
Chhamber of Coommerce, Induustry, Mines aand Crafts (CCCIMA)
• ประชุมร่ วมกั
ม บหลายหนน่วยงานของ CCIMA
C
ได้ แก่ Investment Promotion AAgency, Associate of
local prodducers of hood, E.CAM, National Office for Industtrial Free Zonnes (NOIFZ), National
Office forr Cocoa and Coffee (ONCCC), Societe de Developpement du CCoton (SODEECOTON)
และ Interprofession Coton
C Textile du Camerooon (ICOTEC)
• ทีประชุมได้
ไ เห็นตรงกันว่
น าไทยกับแคคเมอรู นมีความเป็ นไปได้ ทีจะขยายการค้
จ
ค้ าการลงทุนร่รวมกันใน
หลายสา ขา โดยควา มเชี ยวชาญ ของไทยจะเ สริ ม ศั ก ยภา พของแคเมออรู น ได้ ขณะะเดี ย วกั น
ทรัพยากรรธรรมชาติของงแคเมอรู นก็จะเป็ นประโยชชน์ในการเป็ นววัตถุดิบให้ กบั ไไทย ได้ มีการหหารื อเรื อง
การร่วมลงงทุนระหว่างธุรกิ
ร จไทยและแแคเมอรูน
3.2 เวลา 144.00-15.30 น.
น ดูงานที Seeaport Douala
• ผู้บริ หารของ Seaport Douala
D
ได้ บรรยายสรุ
ร
ปบาทบาทและศักยภาพของ
ก
Seeaport Douala ในการ
เป็ นศูนย์กลางขนส่
ก
งสินค้
น าของแอฟริ กาตะวันตก และได้
แ
ให้ ทีมวิจยั และคณะขของ BOI เยียียมชมใน
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บริ เวณท่าขนส่งสินค้ า มีข้อสังเกตว่ามีสนิ ค้ าข้ าวจากไทยทีนําเข้ ามาจํ
า านวนมาก ขณะเดียวกักันมีสินค้ า
ไม้ จากแคเมอรูนทีเตรี ยมส่
ม งออกจํานววนมาก
3.3 เวลา 155.45-16.45 น.
น Groupemeent Inter-Patrronal of Cam
mmeroon (GICCAM)
• GICAM เป็ นสมาคมนายจ้ าง ทีจัดตังขึนมา 50 ปี ก่อน โดยนักั ธุรกิจชาวฝรัรังเศส ถือเป็ นหหน่วยงาน
เอกชนทีมีความแตกต่างจาก CCIMAA เนืองจาก CCIMA
C
ถือเป็ป็ นหน่วยงานภภาครัฐ อย่างไรก็ดี ทัง 2
องค์กรทํางานในลั
ง
กษณ
ณะเสริ มซึงกันและกั
แ นได้
• GICAM ไม่
ไ เพียงสนับสนุ
ส นสมาชิก แตต่จดุ ประสงค์เพื
เ อส่งเสริ มกาารค้ าการลงทุนนในภูมิภาค และเห็
แ นว่า
แคเมอรูนมีศกั ยภาพและเป็ นโอกาสด้ด้ านการค้ าการรลงทุนใหม่ๆใหห้ กบั นักลงทุนต่างชาติได้
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