คานา
มอริ เ ชี ย ส เป็ น ประเทศที่ ก ารเมื อ งมี เ สถี ย รภาพ มี ค วามเป็ น ประชาธิ ป ไตยสู ง และ ให้
ภาคเอกชนเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ อีกทั้ง ประชากรของ มอริเชียส ก็มีความสามารถในการ
สื่อสารทั้ง ภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส เป็นอย่างดี และพยายามพัฒนาตนเองให้เป็น “สิงคโปร์
แห่งแอฟริกา”
จากความโดดเด่นดังกล่าว และ ความสวยงามของ แหล่งท่องเที่ยว เช่น ชายหาด และ ทะเล
ทาให้ มอริเชียส จึงเป็นตลาดเปูาหมายที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้เล็งเห็น
ศั ก ยภาพและสนั บ สนุ น ให้ นั ก ธุ รกิ จ ไทยเข้ า ไปลงทุ น เพื่ อ สร้ า งฐานการผลิ ต ใหม่ ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมได้ ถึงแม้ว่าการลงทุนในประเทศกาลังพัฒนามักจะมี
ความเสี่ยงและอุปสรรคต่างๆ แต่หากนักลงทุนมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ และ รอบคอบ
เปรียบเทียบกับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงแล้ว ก็ไม่น่ามองข้ามไป
อย่ างไรก็ ต าม ความรู้ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ พื้ นฐานทางเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื อ งของ
ประเทศซึ่งเป็นตลาดใหม่ยังมีอยู่อย่างจากัด BOI จึงเห็นควรจัดทาคู่มือวิเคราะห์โอกาสและลู่ทางการ
ลงทุนของไทยในตลาดใหม่ และจัดทาฐานข้อมูลทางธุรกิจ นโยบาย และกฎระเบียบอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่สาหรับนักลงทุนไทยและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ใน
การแย่งชิงโอกาสในตลาดใหม่ ซึ่งปัจจุบันถึงจุดอิ่มตัวที่เร็วกว่าในอดีตค่อนข้างมาก
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บทที่ 1ข้อมูลพื้นฐาน

1

1.1 บทนา
มอริเชียสเป็นประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมสูง มีชื่อเสียงในฐานะ
เป็นประเทศท่องเที่ยว เป็นผู้ส่งออกสินค้า เช่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ประมง และ น้าตาล รวมถึง มีพืชพรรณและสัตว์
ปุาหายากที่ไม่มีในแหล่งอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกโดโด้ (Dodo)

นกโดโด้

มอริเชียสมีลักษณะเป็น เกาะขนาดเล็ก ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 2048 โดยนักเดินเรือชาวโปรตุเกส ชื่อ
Domingo Fernandez Pereira แต่โปรตุเกสก็มิได้ให้ความสาคัญกับเกาะนี้มากนัก จนชาวดัตช์เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
และครอบครองจึงตั้งชื่อเกาะว่า มอริเชียส ตามชื่อเจ้าชาย Maurice Van Nassau

“Maurice Van Nassau”

อย่ างไรก็ตาม ด้ว ยเหตุที่มอริเชีย สอยู่ห่ างไกลจากแผ่ นดินใหญ่และไม่มีชุมชนตั้งรกรากอยู่ก่อน ทาให้
มอริเชียสขาดแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ชาวดัตช์จึงตั้งรกรากอยู่ได้ไม่ นานนัก จนในช่วง
สงครามนโปเลียน (2342-2358) ฝรั่งเศส ได้ใช้ มอริเชียส เป็นฐานในการจู่โ จมเรือสินค้าของอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
จนปี 2353 อังกฤษจึงได้ตัดสินใจยึดครองมอริเชียส เพื่อปูองกันการใช้เป็นฐานจู่โจมกองเรือ
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“ในช่วงสงครามนโปเลียน ฝรั่งเศส ได้ใช้ มอริเชียส เป็นฐานในการจู่โจมเรือสินค้าของอังกฤษ”

ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ได้มีการนาการผลิต และเพาะปลูกเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะปลูก
อ้อยเพื่อเป็นสินค้าส่งออก แต่การเพาะปลูกดังกล่าวจาต้องใช้แรงงานทาสผิวดาจากทวีปแอฟริกา อังกฤษจึงนาทาส
เหล่านี้มาสู่เกาะมอริเชียส จวบจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ประท้วงเรียกร้องสถานภาพของเหล่าทาส ทาให้แรงงานทาส
ขาดแคลน อังกฤษจึงต้องนาชาวอินเดียเข้าสู่หมู่เกาะนี้เพื่อใช้เป็นแรงงานจานวนมาก ชาวอินเดียจึงเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศนี้ ในปัจจุบันอังกฤษได้วางรากฐานและมีส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศมอริเชียสหลายด้าน
รวมถึงการร่างรัฐธรรมนูญด้วย จนมอริเชียสได้รับเอกราชในวันที่ 12 มีนาคม 2511 รวมเวลาที่อังกฤษปกครอง 158
ปี ก่อนที่จะเป็นสาธารณรัฐในปี 2535 นับจากวันดังกล่าวถึงปัจจุบัน
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1.2 ภูมิประเทศ
มอริเชียสเป็นประเทศเกาะ มีลักษณะเป็น ที่ราบชายฝั่งขนาดเล็กค่อยๆ ชันขึ้นเป็นภูเขาล้อมรอบที่ราบ
ตอนกลาง ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาประมาณ 2,400 กิโลเมตร
และห่างจากประเทศมาดากัสการ์ประมาณ 800 กิโลเมตร และมีขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,040 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่
กว่ากรุงเทพฯเล็กน้อย) ประเทศมอริเชียสมีภูมิอากาศ ร้อนชื้น ฤดูร้อนระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม ฤดู
หนาวระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน

1.3 ข้อมูลอื่นๆ
1.3.1 ธงชาติ: สีแดง แสดงถึง “เลือดที่หลั่งในการกอบกู้อิสรภาพ” สีน้าเงิน หมายถึง “มหาสมุทร
อินเดีย” สีเหลือง หมายถึง “แสงอาทิตย์ และ เสรีภาพ” และ สีเขียว หมายถึง “พืชพรรณที่อุดมสมบูรณ์”
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1.3.2 เมืองสาคัญ: มอริเชียส แบ่งการปกครองออกเป็น 9 จังหวัด ได้แก่ 1.Black River 2.Flacq
3.Grand Port 4.Moka 5.Pamplemousses 6.Plaines Wilhems 7. Port Louis (เมืองหลวงของมอริเชียส)
8.Riviere du Rempart และ 9.Savanne

1.3.3 หน่วยเงินตรา: รูปีมอริเชียส (MUR) (1 MUR =1.07 บาท) (สถานะ ณ วันที่ 24 ต.ค. 2554)
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บทที่ 2: การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และ โครงสร้างพื้นฐาน

6

2.1 การเมือง
แม้มอริเชียสเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอย่างยาวนาน แต่เนื่องจากชาติแรกที่เข้ามาวางรากฐาน
กฎหมาย คือ ชาวฝรั่งเศส มอริเชียส จึงใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในฝรั่งเศส เป็น
ระบบในการตัดสินคดี นอกจากนั้น ก่อนหน้าปี 2535 ที่มอริเชียส เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐมอริเชียส และ
มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกนั้น การเมืองการปกครองของมอริเชียสผูกติดอยู่กับอังกฤษ โดยประมุขของ
รัฐมีตาแหน่งเป็นเพียงผู้ว่าการรัฐ (Governor General) ปัจจุบัน มอริเชียสปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย มี
ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝุายบริหาร

Sir Seewoosagur Ramgoolam นายกรัฐมนตรีคนแรกและบิดาแห่งมอริเชียส

รัฐสภาของมอริเชียสประกอบด้วยสมาชิก 70 คน โดยสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 62 คน1 และ
สมาชิกจากการคัดเลือกของ Electoral Supervisory Commission อีก 8 คน2 โดยรัฐ สภาทาหน้าที่เลือก
ประธานาธิบดี เป็นประมุขของรัฐ แล้วให้อานาจประธานาธิบดีในการแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี เป็นประมุขฝุายบริหาร3
โดยการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นอานาจของนายกรัฐมนตรี4

1

มอริเชียสแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 21 เขต 20 เขตมีผู้แทน 3 คน อีก 1 เขต คือ เขต Rodriguez มีผู้แทนเพียง 2 คน
การเลือกตั้งระบบนี้ถูกเรียกอีกชื่อว่าระบบ best loser หลักการในการเลือก 8 คนดังกล่าวจะพิจารณาจากสมาชิกของชนกลุ่มน้อย (ที่ไม่ใช่ประชากร
ฮินดู) ที่ได้คะแนนเสียงสูงที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันว่า ชนกลุ่มน้อยจะมีสิทธิในการปกครองประเทศด้วย
3
เนื่องจากรัฐสภาเป็นผู้เลือกประธานาธิบดี ดังนั้น การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของประธานาธิบดี จึงมาจากการเลือกทางอ้อมของรัฐสภา กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ สภาจะเลือกประธานาธิบดี ที่แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่สมาชิกสภาส่วนใหญ่เห็นชอบ เท่านั้น
4
ในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี นิยม กระจายตามศาสนา ในปัจจุบัน มีคณะรัฐมนตรี 21 คน เป็นคาธอลิก 1 คน คริสเตียน 1 คน มุสลิม 4 คน พุทธ 1 คน
และ ฮินดู 14 คน
2
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ปัจจุบัน มอริเชียสมีพรรคการเมืองหลายพรรค แต่พรรคที่สาคัญมีเพียง 3 พรรค ประกอบด้วย
1) พรรค Mauritius Labor Party (MLP) ของนายกรัฐมนตรี Navinchandra Ramgoolam
2) พรรค Militant Social Movement (MSM) ที่ก่อตั้งโดยประธานาธิบดี Anerood Jugnauth
3) พรรค Mauritian Militant Movement (MMM) ของนาย Paul Berenger

ประธานาธิบดี Jugnauth และ นาย Berenger

ในปี 2553 นายกรัฐมนตรี Ramgoolam ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จนได้รับการเลือกตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ติดต่อกัน5 ทาให้สามารถสานต่อนโยบายที่ได้ กาหนดไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน พรรครัฐบาล
ประกอบด้วย 2 พรรคใหญ่คือ MLP และ MSM มีสมาชิก 45 คน จาก 69 คนในสภา

นายกรัฐมนตรี Ramgoolam

การปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยของมอริเชียสตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา ดาเนินไปด้วยความราบรื่น
หากจะมีความขัดแย้งหรือการเปลี่ยนแปลง ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของระบอบประชาธิปไตย สะท้อนให้เห็นถึงความ
มีเสถียรภาพทางการเมืองของมอริเชียส ได้เป็นอย่างดี

5

เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 3 ของ Ramgoolam โดย หลังจากชนะการเลือกตั้งในปี 2538 ก็พ่ายแพ้การเลือกตั้งในปี 2543 ให้แก่ Berenger และ
Jugnauth ก่อนจะชนะการเลือกตั้งอีกครั้งในปี 2548 และ 2553
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2.2 สังคม
2.2.1 ประชากร
มอริเชียส เป็นประเทศใหม่ที่พัฒนาจากหลายเชื้อชาติ โดยมีชาวอินเดีย เป็นประชากรส่วนใหญ่ ทาให้
วัฒนธรรมทางสังคมของมอริเชียส มีความแตกต่างจากหลายประเทศในแอฟริกา ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาว
แอฟริกันผิวดา มอริเชียสเป็นประเทศที่มีประชากรเพียง 1,296,569 คน แต่มีรายได้ต่อประชากร ในปี 2553 สูงถึง
13,344 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ซึ่งสูงกว่าประเทศไทยที่อยู่ที่ 8,059.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี 6 ในปี
เดียวกัน

2.2.2 ศาสนา
มอริเชียสมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงมีผู้นับถือหลากหลาย
ศาสนา ได้แก่ ฮินดู ร้อยละ 48 คาธอลิก ร้อยละ 23.6 มุสลิม ร้อยละ 16.6 คริสเตียน ร้อยละ 8.6 อื่นๆ ร้อยละ 2.5
ไม่ระบุหรือไม่มีศาสนา ร้ อยละ 0.7
แผนภาพที่ 1: สัดส่ วนการนับถือศาสนาของมอริเชียส

มุสลิม
16.6%

คริส
เตียน
8.6%

อื่นๆ ไม่ระบุ
2.5% 0.7%

ฮินดู
48.0%

คาธอลิก
23.6%
ที่มา: มูลนิธิ สวค. ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี 2554
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International Monetary Fund, World Economic Outlook Database ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี 2554
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2.2.3 เชื้อชาติ
ประชากรในมอริเชียส มีความหลากหลายค่อนข้างมากโดยแบ่ง เป็นชาวอินเดีย ร้อยละ 68 Creole ร้อยละ 277
จีน ร้อยละ 3 ฝรั่งเศส ร้อยละ 2
แผนภาพที่ 2: สัดส่วนประชากรจาแนกตามเชื้อชาติของมอริเชียส
ฝรั่งเศส
2.0%

จีน
3.0%
creole
27%

อินเดีย
68.0%

ที่มา: มูลนิธิ สวค.ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี 2554

2.2.4 ภาษา
มอริเชียสใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ประชากรส่วนใหญ่
สื่อสาร ทั้ง 2 ภาษาได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ภาษาจึงไม่เป็นอุปสรรคสาหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าไปลงทุนในมอริเชียส

2.3 เศรษฐกิจ
มอริเชียสเป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรเพียง 1,296,569 คน จึงมี GDP เพียง 17.1 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ แต่มีรายได้ต่อประชากร ในปี 2553 สูงถึง 13,344 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี และมีอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 7.5 โดยมีจานวนประชากรยากจน (ผู้มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน) ร้อยละ 8
7

คาว่า Creole มีความหมายหลายอย่าง ซึ่งอาจหมายถึง ลูกผสมระหว่าง ชาวยุโรป กับ ชนพื้นเมืองแอฟริกัน หรือ อาจหมายถึง ลูกหลานของชาว
พื้นเมืองแอฟริกันอพยพก็ได้ หากพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของมอริเชียส จึงอาจตีความหมายของคาว่า creole ได้ทั้ง 2 ความหมาย นั่นคือ หมายถึง
ลูกหลานของชาว แอฟริกัน ที่อพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยที่ชาวยุโรปต้องการแรงงานในไร่อ้อย ก่อนอังกฤษจะนาชาวอินเดี ยเข้ามา หรือ อาจหมายถึง ลูกหลาน
ของชาวยุโรปกับชาวแอฟริกันที่ถูกนาเข้ามาใช้แรงงานในครั้งนั้น
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รายได้หลักของ มอริเชียส อยู่ที่ธุรกิจบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมน้าตาล ประมง และ
สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม8 โดย จุดเด่นของธุรกิจเหล่านี้ คือ มอริเชียสมีศักยภาพเกือบตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)
เช่น ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มนั้น มอริเชียส มีศักยภาพตั้งแต่ขั้นต้น (การผลิตวัตถุดิบ เช่น ฝูาย) และขั้นกลาง
(การถัก/ทอผ้า เช่น การทอผ้าฝูาย) รวมถึงศักยภาพในขั้นปลาย คือ การผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
ตารางที่ 1: ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ
ดัชนีชี้วดั ทางเศรษฐกิจ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (ร้อยละ)
GDP (PPP, พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รายได้ต่อประชากร (PPP, ดอลลาร์สหรัฐฯ)
อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)
อัตราการว่างงาน
รายได้รัฐต่อ GDP (ร้อยละ)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
หนี้สาธารณะต่อ GDP (ร้อยละ)
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริง (ร้อยละ)
เงินสารอง (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
การจ้างงาน (ร้อยละของประชากรอายุ 15 - 64)
สัดส่วนผู้มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน

มอริเชียส
3.6
17.1
13214.6
2.5
7.5
21.4
-0.9
60.5
17.4
2.3
53.8
8

ไทย
7.5
584.8
8643.6
3.0
1.4
20.9
11.1
42.3
3.9
138.4
71.5
9.6

ปี
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2552
2552
2551
2549

แหล่งที่มา
IMF
IMF
IMF
IMF
IMF
IMF
IMF
cia.gov
World Bank
World Bank
HDR
cia.gov

ที่มา: มูลนิธิ สวค. ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ปี 2554

อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนด้านเศรษฐกิจของมอริเชียส มีอยู่หลายประการ เช่น มีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (real
interest rate) สูงเมื่อเปรียบเทียบกับไทย มีหนี้สาธารณะสูงมาก คือ ร้อยละ 60 ของ GDP มีการขาดดุลการค้า
และมีอัตราเงินเฟูอที่สูงถึงร้อยละ 7 ต่อปี จะเห็นได้ว่า มอริเชียส พัฒนาประเทศบนพื้นฐานของธุรกิจบริการเป็น
หลัก ซึ่งนอกจากบริการท่องเที่ยวที่ได้กล่าวถึงแล้ว ยังมีบริการอื่นๆ โดยเฉพาะบริการธุรกิจที่มอริเชียสมีศักยภาพสูง
มอริเชียส เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ในปี 2538 และ ในปัจจุบันเป็นสมาชิกองค์กรทางการค้ าที่
สาคัญของแอฟริกา 3 องค์กร ได้แก่ African Union (AU), Common Market for Eastern and Southern
Africa (COMESA) และ Southern African Development Community (SADC) นอกจากนั้น ประเทศ
มอริเชียสมีความตกลงในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกับประเทศต่างๆ ในแอฟริกาที่ ได้ลงนามแล้วในลักษณะ
ทวิภาคีรวม 18 ประเทศ ด้วย

8

มอริเชียส เข้าเป็นสมาชิก AGOA ในปี 2543 ทาให้สามารถส่งออกสินค้ากลุ่มสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไปยังสหรัฐฯ ได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร ส่งผลดีต่อ
ธุรกิจสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของมอริเชียสเป็นอย่างมาก
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2.4 โครงสร้างพื้นฐาน
ในปัจจุบันรัฐบาลของมอริเชียสมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างมอริเชียสให้เป็นเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ที่ทันสมัยและครบวงจร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรองรับการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดี ในด้านการเป็นเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยรัฐบาลได้ใช้เงินลงทุนจานวน
มหาศาลในการที่จะบรรลุโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งหมดนี้ ดังนั้นจึงพบว่า ระบบสาธารณูปโภค
พื้น ฐานของมอริ เชี ย ส อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ดี กว่ าหลายประเทศในแอฟริก า ทั้ง ด้า นโลจิส ติก ส์ ไฟฟูา โทรศั พท์ และ
อินเตอร์เน็ท ดังปรากฏค่าดัชนีในรูปภาพ
แผนภาพที่ 3: ดัชนีชี้วัดศักยภาพระบบสาธารณูปโภคของมอริเชียส
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ที่มา: มูลนิธิ สวค.ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ปี 2554

2.4.1 ระบบการขนส่งทางถนน
ระบบโครงสร้างการคมนาคมทางถนนของมอริเชียส ถือได้ว่าค่อนข้างพร้อม เนื่องจากมีการเปิดใช้ถนน
ไฮเวย์ที่เชื่อมต่อระหว่างสนามบินในภาคตะวันออกเฉียงใต้กับทางตอนเหนือของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลาย
โครงการที่เกี่ย วข้องกับ การพัฒ นาระบบการคมนาคมทางถนน เพื่อลดปัญหารถติดในช่ ว งเวลาที่มีการจราจร
หนาแน่น
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2.4.2 ระบบการขนส่งทางอากาศ และทางเรือ
ระบบการขนส่งทางอากาศและทางเรือ ก็ถือเป็นระบบการขนส่งที่สาคัญมาก เนื่องจากมอริเชียสมีลักษณะ
ภูมิประเทศที่เป็นเกาะ ทั้งนี้ทั้งสนามบินและท่าเรือนั้นได้รับการปรับปรุง เพื่อตอบสนองและรองรับความต้องการใช้
บริการทั้งทางเรือและทางอากาศ โดยมีการให้บริการของสายการบินที่ สาคัญๆ และบริษัทขนส่งที่มีชื่อเสียงหลาย
บริ ษัท ในปั จ จุ บัน สนามบิน นานาชาติของมอริเชียสได้มีการสร้างอาคารผู้ โ ดยสารเพิ่มเติม เพื่อรองรับปริมาณ
นักท่องเที่ยวที่มีจานวนมากขึ้นทุกปี โดยพร้อมที่จะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2554

ส่วนการขนส่งทางเรือนั้น สามารถขนส่งจากไทยไปมอริเชียส โดยใช้ระยะเวลาขนส่งทั้งหมด 20 วัน ค่า
ขนส่งอยู่ที่ 2,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต

2.4.3 ระบบการขนส่งทางราง
เนื่องจากเป็นประเทศขนาดเล็ก มอริเชียส จึงไม่มีระบบขนส่งทางราง

2.4.4 โทรคมนาคม
ประเทศมอริเชียสถือเป็นชาติแรกในทวีปแอฟริกาที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม โดยมีการเริ่ม
ใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่ปี 2532 ยิ่งไปกว่านั้นมีการใช้ระบบ 3G เป็นครั้งแรก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2547
ทั้งนี้ มอริเชียสได้พยายามที่จะสร้างนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เทคโนโลยีด้านการโทรคมนาคมเป็น
อีกหนึ่งในห้าของอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ นอกเหนือจากธุรกิจน้าตาล สิ่งทอ การท่องเที่ยว และการ
ให้บริการทางการเงิน และยังมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อ สารของภูมิภาคแอฟริกา โดยใช้
การบริหารและดาเนินการของประเทศสิงคโปร์เป็นแบบอย่าง
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ในปัจจุบัน มอริเชียสมีการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่สูงกว่าหลายประเทศในแอฟริกา อีก
ทั้ง รัฐบาลภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี Ramgoolam ยังมีแผนการที่จะพัฒนาระบบสาธารณูป โภคอย่าง
ต่อเนื่อง ดังที่ได้แถลงนโยบายประเทศต่อสภาฯ ในการรับตาแหน่งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ปี 2553 ที่ได้ระบุไว้ใน
แผนการพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง อาจสรุ ป ได้ ว่ า ระบบ
สาธารณูปโภค เป็นจุดแข็งที่สาคัญของ มอริเชียส
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บทที่ 3 ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน
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“ประเทศมอริเชียสประสบความสาเร็จในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจเสรี โดยปัจจุบันนับเป็น
ประเทศที่มีเศรษฐกิจเสรีมากที่สุดในกลุ่มประเทศทางตอนใต้ของทะเลทราย ซาฮารา (Sub-Saharan Africa) ซึ่ง
ส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนา
ประเทศ”

3.1 กฎระเบียบ
รัฐบาลพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบ โดยมีการปฏิรูปกฎระเบียบด้านการค้า
การลงทุน ระเบียบศุลกากรและระบบภาษี เพื่อส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนที่ดี เช่น การกาหนด
อัตราภาษีในอัตราเดียวที่ร้อยละ 15 หรือการยกเลิกใบอนุญาตทางการค้า (Trade License) ทั้งนี้กฎระเบียบที่มี
ความส าคั ญ มากที่ สุ ด ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศมอริ เ ชี ย ส คื อ พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท ปี 2544 (The
Companies Act 2001) ซึ่งส่งเสริมการดาเนินธุรกิจในมาตรฐานสากล มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และดาเนินการค้า
ที่เป็นธรรม อีกทั้งรัฐสภาได้ผ่ านพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน (The Financial Intelligence and AntiMoney Laundering Act)
นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในประเทศ ปูองกันการผูกขาดตลาดในการกาหนดราคาและปูองกันการ
ฮั้วในตลาด รัฐสภามอริเชียสได้ผ่านกฎหมายการแข่งขัน (A Competition Bill) เมื่อปี 2550 และเพื่อให้กฎหมาย
การแข่งขันมีความโปร่งใสในการดาเนินการและเป็นธรรม ปลายปี 2551 รัฐบาลประเทศมอริเชียสได้แต่งตั้งนัก
ธุรกิจจากประเทศอังกฤษให้เป็นผู้ อานวยการคณะกรรมการการแข่งขัน ทั้งนี้กฎหมายเปิดให้นักลงทุนต่างชาติ
ประกอบธุรกิจในทุกประเภท ยกเว้นธุรกิจการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ (ได้ไม่เกินร้อยละ 20) การผลิตน้าตาล และ
ท่องเที่ยว ที่ต้องมีใบอนุญาต
อีกทั้ง เพื่อพัฒนาการลงทุน ในภาคอุตสาหกรรมการบริการให้มีความก้าวหน้า ทันสมัยและส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้ออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายหลักทรัพย์ กฎระเบียบในการจัดตั้ง
ธุรกิจ ปี 2545 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่องเพื่อลดอุปสรรคและความยุ่งยากในการลงทุนและดาเนินกิจการ
ต่างๆ โดยรวม

3.2 ระบบภาษีของประเทศมอริเชียส
ในปี 2553 ประเทศมอริเชียสได้ปฏิรูปกฎหมายภาษี โดย ได้กาหนดอัตราภาษีเดียวเพื่อส่งเสริมให้การ
ดาเนินธุรกิจในประเทศมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

3.2.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax)
จัดเก็บในอัตราร้อยละ 15 โดย อัตรานี้มีผลถ้วนหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2553
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3.2.2 ภาษีขายและภาษีมูลค่าเพิ่ม (Sales Tax/ Value Added Tax: VAT)
ภาษีนี้ จัดเก็บตามสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในประเทศมอริเชียส โดยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอยู่ที่
ร้อยละ 15 แต่สินค้าบางชนิด เช่น สินค้าประเภทอาหาร ยา และบริการทางการศึกษา จะได้รับการยกเว้นภาษี ส่วน
การส่งออกก็คิดภาษีร้อยละ 0

3.2.3 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย แสดงได้ดังนี้
ตารางที่ 2: เปรียบเทียบอัตราภาษีระหว่างชาวท้องถิ่นและชาวต่างชาติ
ชาวท้องถิ่น
ชาวต่างชาติ
บริษัท
บุคคล
บริษัท
บุคคล
ดอกเบี้ย
0%
15%
0%
0%
ค่าลิขสิทธิ์
10%
10%
15%
15%
ค่าเช่า
5%
5%
5%
5%
สัญญา
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
บริการ
3%
3%
3%
3%
ที่มา: Mauritius Tax Guide 2010 www.pkf.com ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม ปี 2554

3.2.4 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
ตารางที่ 3: เปรียบเทียบอัตราภาษีเก่าและใหม่
ปีรายได้

รายได้ที่ต้องชาระภาษี
อัตราภาษี
500,000 Rs แรก
15%
1 กรกฎาคม 2549
ส่วนที่เกินจาก 500,000 Rs
22.50%
500,000 Rs แรก
15%
1 กรกฎาคม 2550
ส่วนที่เกินจาก 500,000 Rs
20%
1 กรกฎาคม 2551
รายได้ทั้งหมด
15%
1 มกราคม 2553
รายได้ทั้งหมด
15%
ที่มา: Mauritius Tax Guide 2010 www.pkf.com ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม ปี 2554

3.3 การประกอบธุรกิจ
ประเทศมอริเชียส เป็นประเทศเกาะขนาดเล็กที่อยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 800 กิโลเมตร กลาง
มหาสมุทรอินเดีย แม้เป็นประเทศที่ประชากรมีกาลังซื้อและศักยภาพสูง มอริเชียสยังคงมีความพยายามต่อเนื่องใน
การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยมีเปูาหมายเข้าร่วมทุนเพื่อบุกตลาดบนทวีปแอฟริกา ทั้งนี้ประเทศมอริเชียส
มีหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน หรือ Board of Investment (Mauritius) ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือนักลงทุนที่ต้องการเข้า
มาลงทุนในมอริเชียส โดยเป็นที่ปรึกษาทั้งด้านกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ หรือขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ9
9

รายละเอียดหน่วยงานที่สาคัญซึ่งสามารถสนับสนุนนักลงทุนไทย โปรดดูในบทที่ 5
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3.3.1 ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ
1. การขึ้นทะเบียนธุรกิจและชื่อธุรกิจ ไม่ให้ซ้ากับชื่อที่มีอยู่ในระบบ ระยะเวลาดาเนินการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ
70 ดอลลาร์สหรัฐฯ
2. การตรวจสอบธุรกิจโดยองค์กรท้องถิ่น ระยะเวลาดาเนินการ 4 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
3. ชาระค่าขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 222 ดอลลาร์สหรัฐฯ
4. การขึ้นทะเบียนกับสานักงานประกันสังคม ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
5. การทาตราประจาบริษัท ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 12 ดอลลาร์สหรัฐฯ

3.3.2 ยอดขายขั้นต่าและการถือครองที่ดิน
1) ยอดขาย (Revenue) ขั้นต่าของกิจการที่เข้าลงทุนในมอริเชียสต่อปีต้องไม่ต่ากว่า 100,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ
2) ชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดินได้

3.3.3 การเคลื่อนย้ายบุคคล
ในการเดินทางเข้าประเทศมอริเชียส ประเทศที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม OECD ไม่จาเป็นต้องใช้วีซ่า และ
สามารถขอวีซ่า on arrival ได้ โดยมีสิทธิ์ในการอยู่ภายในประเทศเป็นระยะเวลา 6 เดือน ส่วนประเทศอื่นๆ ที่จะ
เดินทางเข้าประเทศมอริเชียสจะต้องดาเนินการขอวีซ่า ซึ่งจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่อาจจะต้องใช้
ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนในการดาเนินการขอวีซ่า ส่วนผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่อ อกโดยรัฐบาลไต้หวันนั้น
จะไม่ได้รับการพิจารณาจากมอริเชียส ดังนั้น จะต้องดาเนินการขอเข้าประเทศที่ The Passport and Immigration
Officer
ส่ ว นเรื่ อ งการขออนุ ญ าตท างานในมอริเ ชี ย ส มีค วามส าคัญ มากต่ อลู ก จ้ างที่ ไม่ ใ ช่ช าวมอริ เชี ย ส โดย
ระยะเวลาการขออนุญาตทางานต้องมีอย่ างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 4 ปี ซึ่งการอนุญาตจะออกโดยสานัก
รัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการปฏิรูปสถาบัน ทั้งนี้ ต้องมีการวางเงินมัดจาในการขอ
ใบอนุญาตทางาน ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อได้รับใบอนุญาตทางานเรียบร้อยแล้ว และจานวนเงินมัดจาจะแตกต่างกันขึ้ นอยู่
กับถิ่นกาเนิดของผู้ขออนุญาต โดยจะอยู่ระหว่างประมาณ 130 – 2,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ
กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานและการจ้ า งงานในประเทศมอริ เ ชี ย สที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ
พระราชบัญญัติสิทธิแรงงานปี 2551 (Employment Right Act 2008) ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่และระเบียบ
อานวยความสะดวกต่อระบบการจ้างงานสมัยใหม่ที่มีสัดส่วนของชาวต่างชาติอยู่ในทุกระดับของการจ้างงาน
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1) ค่าแรงพื้นฐาน
ค่าแรงพื้นฐานในประเทศมอริเชียสกาหนด โดยภาครัฐตามกฎหมาย โดยผู้ไม่ปฏิบัติตาม หากถูกฟูองร้องจะ
ถูกลงโทษโดยรัฐบาล ทั้งนี้ ค่าแรงพื้นฐานในประเทศมอริเชียส คือ 562 MUR (ประมาณ 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อ
สัปดาห์ สาหรับแรงงานที่ไม่มีฝีมือในเขต EPZ และ 734 MUR (ประมาณ 27 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อสัปดาห์ สาหรับ
แรงงานที่ไม่มีฝีมือนอกเขต EPZ ค่าแรงพื้นฐานนี้จะได้รับการพิจารณาทุกปี โดยจะปรับขึ้นตามสมควร เช่น ตาม
อัตราเงินเฟูอ อนึ่งการปรับค่าแรงงานครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2551
2) เวลาทางานและการจ้างแรงงานเยาวชน
เวลาทางานปกติ คือ 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 5 วันต่อสัปดาห์ การจ้างแรงงานเยาวชนทาได้แต่ต้องไม่ขัดต่อ
การศึกษาของเยาวชน นอกจากนี้ แรงงานเยาวชนไม่สามารถทางานนอกเวลาได้
3) วันหยุดราชการและการลา
ประเทศมอริเชียสมีวันหยุดราชการ 15 วันและพนักงานประจามีสิทธิลาพักร้อนได้ตามกฎหมายอีกปีละ 20
วัน การทางานนอกเวลาในวันหยุดนั้นต้องได้รับค่าจ้างต่อชั่วโมงไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างปกติ ทั้งนี้สตรีที่
คลอดบุตรสามารถลาคลอด โดยได้รับค่าจ้างเต็มจานวนได้ไม่เกิน 12 สัปดาห์ แต่ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ในกรณีที่อายุงานไม่ถึงก็สามารถลาคลอดได้แต่จะไม่ได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้บุรุษเพศมีสิทธิลากรณีภรรยาคลอดบุตร
ได้ 5 วันทาการติดต่อกันตามกฎหมาย
4) ประกันสังคม
นายจ้ างและลู กจ้ างมีภ าระต้องสมทบกองทุนประกันสั งคม กองทุนสะสมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 4: แสดงสัดส่วนของค่าจ้างต่อเดือนในการสมทบกองทุนต่างๆ
กองทุน
สัดส่วนนายจ้าง(ร้อยละ) สัดส่วนลูกจ้าง (ร้อยละ)
กองทุนประกันสังคม (National Pension Fund 6
3
1 NPF)
2.5
1
2 กองทุนสะสมทรัพย์ National Savings Fund (NSF)
1.5
3 Training Levy on total salary bill
รวม
10
4
ที่มา: Wage Indicator และ ILO ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน ปี 2554

ทั้งนี้ในกรณีเกษียณงาน พนักงานจะได้รับเงินบาเหน็จจากกองทุนสะสมทรัพย์และบานาญจากกองทุน
ประกันสังคม
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3.3.4 สิทธิประโยชน์
The Mauritius Export Processing Zone (EPZ) ก่อตั้งขึ้นในปี 2513 และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการจ้าง
งานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอ ทั้งนี้ EPZ มีประโยชน์มากต่อผู้ผลิตทั้งใน
ส่วนของอุตสาหกรรมและอาหารที่มุ่งส่งออกสินค้าทั้งหมด ถึงแม้ว่าบางกรณีไม่ได้สิทธิประโยชน์ทั้งร้อยละ 100
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3.4 ระดับการเปิดเสรีและความสะดวกในการทาธุรกิจ
3.4.1 เสรีภาพทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
ในปี 2554 ประเทศมอริเชียสได้คะแนนด้านเสรีภาพทางเศรษฐกิจที่ 76.2 คะแนน ซึ่งทาให้ประเทศ
มอริเชียสเป็นประเทศที่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 12 ของโลก นอกจากนี้จากการเปรียบเทียบในกลุ่ม
ประเทศ Sub-Saharan ประเทศมอริเชียสเป็นประเทศที่มีเสรีภาพเป็นอันดับหนึ่ง และยังมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของโลก
ประเทศมอริเชียสถือเป็นประเทศที่เป็นผู้นาทางด้านการมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจประเทศหนึ่งในภูมิภาค
และด้วยการที่เป็นประเทศที่มีกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่โปร่งใส ทาให้เป็นประเทศที่รองรับการเข้ามาลงทุน
ของต่างชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ด้วยข้อได้เปรียบทางด้านภาษีและกฎระเบียบด้านแรงงานที่มี
ความยืดหยุ่นทาให้ธุรกิจภาคเอกชนของมอริเชียสมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปิดเสรีทางการค้าและการ
ปกปูองสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ประเทศมอริเชี ยสมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นประตูการค้าและการลงทุนสู่ทวีปแอฟริกา
ในปัจจุบันหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศมอริเชียสได้มีข้อตกลงทางด้ านการลงทุนในลักษณะทวิภาคี
(Investment Promotion and Protection Agreements) กับประเทศต่างๆ รวม 36 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศใน
ทวีป แอฟริ กา 18 ประเทศ มอริ เชีย สก าลั งมองหาหุ้ นส่ ว นที่มีความสามารถมาร่ว มมือบุกตลาดเพื่อตักตวง
ผลประโยชน์ในตลาดใหม่ที่กาลังเติบโต
ตารางที่ 5: แสดงคะแนนของระดับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศมอริเชียส ประจาปี 2554
Economic Freedom Score
Mauritius
World Average
Regional average
Free economies
76.2
59.7
53.5
84.1
ที่มา: www.heritage.org ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 รวบรวมโดยมูลนิธิ สวค.
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Thailand
64.7

ตารางที่ 6: แสดงคะแนนและอันดับของการเปิดเสรีด้านต่างๆ
ของประเทศมอริเชียสเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยทั้งโลก ประจาปี 2554
Country's World Ranking
World Ranking
Scores
World Average
Business Freedom
29
82
64.3
Trade Freedom
9
88
74.8
Fiscal Freedom
17
91.9
76.3
Government Spending
56
80
63.9
Monetary Freedom
80
76.1
73.4
Investment Freedom
2
90
50.2
Financial Freedom
17
70
48.5
Property Rights
42
60
43.6
Freedom From Corruption
41
54
40.5
Labor Freedom
58
70.4
61.5
ที่มา: www.heritage.org ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554 รวบรวมโดยมูลนิธิ สวค.

3.4.2 เสรีภาพด้านการทาธุรกิจ (Business Freedom)
ในแง่ของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจในประเทศมอริเชียสนั้น ในปัจจุบันได้รับ
การปฎิรูป ให้ส อดคล้องและสามารถรองรั บการทางานของธุรกิจเอกชนมากขึ้น ส่ งผลให้ภาคเอกชนประสบกับ
ข้อจากัดและอุปสรรคต่างๆน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น

3.4.3 เสรีภาพทางการค้า (Trade Freedom)
รัฐบาลของประเทศมอริ เชียสมีความพยายามที่จะปฏิรูปขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้า แต่อย่างไรก็
ตาม ในส่วนของโควตาและข้อจากัดการนาเข้า -ส่งออกของสินค้าและบริการ การส่งเสริมการส่งออก และการดูแล
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างด้ า นทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ม่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง พอก็ ถื อ เป็ น อุ ป สรรคทางการค้ า ที่ ส าคั ญ ข องมอริ เ ชี ย ส
นอกจากนี้ รัฐบาลก็มีการควบคุมการนาเข้าสินค้าที่อาจส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ข้าว น้ามันและ
แปูงสาลี โดยผ่านองค์กรรัฐ “State Trading Corporation” ที่ผูกขาดการนาเข้าสินค้าดังกล่าว

3.4.4 เสรีภาพทางนโยบายด้านการเงิน (Monetary Freedom)
อัตราเงินเฟูอภายในประเทศมอริเชียสถือได้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยระหว่างปี 2550 – 2551 มีอัตรา
เงินเฟูอเฉลี่ยร้อยละ 4.8 นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายควบคุมราคาสินค้าบางชนิด เช่น แปูงสาลี น้าตาล นม ขนม
ปัง ข้าว ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เหล็ก ซีเมนต์ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์ยา และยังแทรกแซงตลาดภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม
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3.4.5 เสรีภาพทางการลงทุน (Investment Freedom)
ในประเทศมอริเชียส ถือว่านักลงทุนท้องถิ่นและชาวต่างชาติมีความเท่าเทียมกัน และนักลงทุนต่างชาติ
สามารถถือครองธุรกิจได้ร้อยละ 100 ในเกือบทุกภาคธุรกิจ และด้วยการที่ประเทศมอริเชียสเป็ นประเทศที่มีการ
บริหารงานที่โปร่งใสและมีข้อกาหนดทางด้านการลงทุนที่ชัดเจน จึงเป็นสาเหตุให้มอริเชียสเป็นประเทศที่ดีที่สุดของ
การลงทุนจากต่างชาติประเทศหนึ่งในภูมิภาค
ในส่วนของระบบกฎหมายภายในประเทศ ก็มีความโปร่งใส ทั้งชาวท้องถิ่นและชาวต่างชาติ ไม่มีการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินตรา และไม่ห้ามการส่งเงินกลับประเทศของชาวต่างชาติ

3.4.6 เสรีภาพทางการเงินการธนาคาร (Financial Freedom)
ภาคการเงินของประเทศมอริเชียสถือเป็นภาคธุรกิจหนึ่งที่มีความแข่งขันสูงและมีผลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศมากขึ้น และถึงแม้ว่าธนาคารหลายแห่งจะยังมีการบริหารงานโดยรัฐบาลอยู่ก็ตาม แต่ธนาคาร
เอกชนก็มีอานาจทางการตลาดมากกว่า
หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศมอริเชียส (Bank of Mauritius) ได้มีการออกข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจของธนาคารนั้น ส่งผลให้ระบบธนาคารในมอริเชียสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ตลาดทุนของ
มอริเชียสก็มีการเติบโตขึ้นมากตามการเป็นประเทศศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค
ในช่วงที่เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน แม้ประเทศมอริเชียสประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่องเพียงเล็กน้อย
แต่ทางรัฐบาลก็ได้หาวิธีปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดหาสถาบันการเงินที่มีความชานาญในการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างสินเชื่อมาช่วยงานชั่วคราว

3.4.7 การปลอดการทุจริต (Freedom from Corruption)
ในปี 2553 ประเทศมอริเชียสได้ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความโปร่งใสมากที่สุดเป็นอันดับที่ 42 จาก
ทั้งหมด 180 ประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นประเทศมอริ เชียสยังถือเป็นประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุดในแอฟริกา ในปี
2545 รั ฐ บาลมอริ เชี ย สได้ น าข้ อบั ง คั บ ด้ า นการปู อ งกัน การทุ จ ริ ต มาใช้ และต่ อมาได้ ก่อ ตั้ ง Independent
Commission Against Corruption (ICAC) ขึ้น โดย ICAC มีอานาจในการปูองกันและตรวจสอบการทุจริตต่างๆ
รวมถึงต่อต้านขบวนการฟอกเงิน และมีอานาจในการยึดทรัพย์สินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและการฟอกเงิน
ดังนั้น การทุจริตจึงไม่ใช่อุปสรรคของการเข้ามาลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างชาติ

3.4.8 เสรีภาพด้านแรงงาน (Labor Freedom)
กฎระเบียบและข้อบังคับด้านแรงงานของมอริเชียส ถือว่ามี ความยืดหยุ่นสูง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในประเทศมอริเชียสค่อนข้างต่า เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันสังคม ฯลฯ ในทางตรง
ข้ามค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลิกจ้างแรงงานค่อนข้างสูง และมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
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3.4.9 ความสะดวกในการทาธุรกิจ
เมื่อพิจารณาจากสถิติในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา พบว่าอันดับความสะดวกในการทาธุรกิจไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แต่จานวนขั้นตอนได้ลดลงจาก 6 ขั้นตอนในปี 2551 เหลือเพียง 5 ขั้นตอนในปี 2554 เช่นเดียวกันกับระยะเวลา
ดาเนินการจัดตั้งธุรกิจที่ลดลงจาก 7 วัน ในปี 2551 ลงเหลือเพียง 6 วัน ในปี 2554
ตารางที่ 7: อันดับของความสะดวกในการทาธุรกิจของประเทศมอริเชียส
เปรียบเทียบกับประเทศไทยและ Sub – Saharan Africa ปี 2554
หัวข้อการจัดอันดับ
10

1) ความสะดวกในการจัดตั้งบริษทั
1.1 จานวนขั้นตอนในการยื่นขอดาเนินการ
1.2 ระยะเวลาในการดาเนินการ (วัน)
2) ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
2.1 จานวนขั้นตอนในการยื่นขอดาเนินการ
2.2 ระยะเวลาในการดาเนินการ (วัน)
3) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สนิ ของกิจการ
3.1 จานวนขั้นตอนในการยื่นขอดาเนินการ
3.2 ระยะเวลาในการดาเนินการ (วัน)
3.3 ค่าใช้จ่าย (ร้อยละของรายได้ต่อหัว)
4) ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ
4.1 ดัชนีข้อมูลสินเชื่อ11
5) การให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน
5.1 ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล 12
5.2 ดัชนีการคุ้มครองผูล้ งทุน13
6) ความสะดวกในการชาระภาษี
6.1 จานวนภาษีที่ต้องชาระ
6.2 ภาระภาษีทั้งหมด (ร้อยละของกาไร)
7) ความสะดวกด้านการค้าขายระหว่างประเทศ
7.1 จานวนเอกสารที่ต้องยื่นในการส่งออก
7.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งออก (วัน)
7.3 ต้นทุนในการส่งออกต่อตูส้ ินค้า (ดอลลาร์สหรัฐฯ)
7.4 จานวนเอกสารที่ต้องยื่นในการนาเข้า
7.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการนาเข้า (วัน)
7.6 ต้นทุนในการนาเข้าต่อตูส้ ินค้า (ดอลลาร์สหรัฐฯ)

มอริเชียส
12
5
6
39
18
107
69
4
26
32.3
89
3
12
6
7.7
12
7
5
22
5
13
737
6
13
689
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อันดับโลก
ไทย
Sub-Saharan Africa
95
7
8.9
32
45.2
12
11
17.6
156
239.5
19
2
6.5
2
67.9
4.3
9.6
72
5
1.7
12
10
4.8
7.7
4.4
91
23
37.3
37.4
68
12
4
7.7
14
32.3
625
1,961.5
3
8.7
13
38.2
795
2,491.8

เป็นอันดับที่เปรียบเทียบกับ 181 ประเทศทั่วโลก โดยอันดับ 1 หมายถึงประเทศที่ให้ความสะดวกมากที่สุด และอันดับ 181 หมายถึงประเทศที่ให้ความ
สะดวกน้อยที่สุด
11
ดัชนีข้อมูลสิ นเชื อ่ มี ค่าตัง้ แต่ 0 ถึง 6 โดยค่าทีม่ ากขึ้นหมายถึง ข้อมูลสิ นเชื อ่ มี ความหลากหลาย มี คณ
ุ ภาพ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
12
ดัชนีการเปิ ดเผยข้อมูลมี ค่าตัง้ แต่ 0 ถึง 10 โดยค่าทีม่ ากขึ้นหมายถึง การดาเนินธุรกรรมต่างๆมีความโปร่งใสยิ่ งขึ้น
13
ดัชนีการคุ้มครองผู้ลงทุนมีค่าตัง้ แต่ 0 ถึง 10 โดยค่าทีม่ ากขึ้นหมายถึง มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนที เ่ ข้มข้นขึ้ น
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อันดับโลก
มอริเชียส
ไทย
Sub-Saharan Africa
8) การบังคับใช้สัญญา
61
25
8.1 จานวนขั้นตอนในการยื่นขอดาเนินการ
36
36
39.1
8.2 ระยะเวลาในการดาเนินการ (วัน)
645
479
639
9) การปิดกิจการ
71
46
9.1 อัตราค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู (เซนต์ต่อ 1 ดอลลาร์)
35.1
43.5
23.2
9.2 ระยะเวลา (ปี)
1.7
2.7
3.4
ความสะดวกในการทาธุรกิจ (อันดับรวม)
20
19
ที่มา: www.doingbusiness.org ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 รวบรวมโดยมูลนิธิ สวค.
หัวข้อการจัดอันดับ

3.5 ความตกลงที่สาคัญระหว่างประเทศ
3.5.1 World Trade Organization (WTO)
มอริเชียสเป็นสมาชิกกลุ่ม WTO โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ตั้งองค์กรอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2538

3.5.2 Southern African Development Community (SADC)
SADC หรือประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ บรรเทาความยากจน เพิ่มมาตรฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคใต้ของแอฟริกา และสนับสนุน
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยรวมในภูมิภาค รวมถึงอานวยความสะดวกทางการค้า อุตสาหกรรม การเงินและการ
ลงทุน ทั้งนี้ ปัจจุบัน กลุ่ม SADC ประกอบด้วยสมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ ประเทศแองโกลา บอตสวานา สาธารณรัฐ
คองโก เลโซโท มาดากัสการ์ มาลาวี มอริเชียส โมซัมบิก นามิเบีย เซเชลล์ แอฟริกาใต้ สวาซิแลนด์ แทนซาเนีย
แซมเบียและซิมบับเว จานวนประชากรของกลุ่มมีประมาณ 276 ล้านคน GDP 757 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื้อที่
ประมาณ 9.8 ล้านตารางกิโลเมตร โดยประเทศในกลุ่มนี้มีทรัพยากรธรรมชาติมาก ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
น้ามันปิโตรเลียม เพชร และอื่นๆ
ประเทศมอริเชียสได้เข้าร่วมกลุ่ม SADC เมื่อปี 2538 และได้ริเริ่มแนวคิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใน
SADC ร่วมกับอีก 3 ชาติสมาชิก คือ แทนซาเนีย บอตสวานา และซิมบับเว ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2539 โดยการลง
สัตยาบันในการทาโครงร่างการพัฒนาทางการค้า เพื่อจะขยายการค้าภายในกลุ่ม ในปัจจุบันปัญหาอุปสรรคใหญ่ใน
กลุ่ม SADC คือ การที่ประเทศสมาชิกมีสถานะสมาชิกซ้าซ้อนกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มอื่นๆ ในภูมิภาค เช่น
COMESA และ EAC เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปี 2551 ได้มีการประชุมร่วมระหว่างทั้ง 3 องค์กรที่ประเทศ
ยูกันดาเพื่อเจรจาแนวทางการทาข้อตกลงทางการค้าเสรีร่วมกันระหว่างกลุ่มเพื่ อนาไปสู่การหลอมรวมเป็นสหภาพ
ศุลกากร (Customs Union)
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อนึ่ง ปัจจุบันยังไม่มีความร่วมมือระหว่าง SADC กับ ASEAN และองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจนอก
แอฟริกา ยกเว้นกับสหภาพยุโรป หรือ EU ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกภายใต้การประชุมที่เบอร์ลินเมื่อปี 2537 อย่างไรก็ตาม
ความสัมพันธ์ยังคงจากัดอยู่เพียงด้านสิทธิมนุษยชน รัฐบาลธรรมรัฐ กฎหมายและหลักประชาธิปไตยพื้นฐาน การ
ขยายความสัมพันธ์ของภาคเอกชนระหว่าง 2 กลุ่ม การให้การศึกษากลุ่ม SADC ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยใช้
EU เป็นต้นแบบ และการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและสุ ขภาพแก่ประชาชน รวมถึงการจัดการ
ด้านแหล่งน้า
แผนภาพที่ 4: แผนที่แสดงประเทศสมาชิกประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ (SADC)

ที่มา: www.thedti.gov.za เข้าเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

3.5.3 Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)14
ความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้ ปัจจุบันมีสมาชิก
รวม 19 ประเทศ15 ครอบคลุมประชากรกว่า 450 ล้านคน ครอบคลุมอาณาเขตกว่า 11.6 ล้านตารางกิโลเมตร
อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศสมาชิกรวมกว่า 880 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ COMESA ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 เพื่อทดแทนความร่วมมือ Preferential Trade Area (PTA)
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุ่มให้สูงขึ้นและนาไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
รูปแบบ African Economic Community เช่นเดียวกับ EU หรือ NAFTA ปัจจุบันความร่วมมือได้ก้าวไปสู่การค้าเสรี
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 12 จาก 19 ประเทศ และเมื่อปี 2551 ได้มีการริเริ่มการเจรจาร่วมกับ SADC และ EAC
ที่ประเทศยูกันดาเพื่อเจรจาแนวทางการทาข้อตกลงทางการค้าเสรีร่วมกันระหว่างกลุ่มเพื่อนาไปสู่การหลอมรวมเป็น
สหภาพศุลกากร (Customs Union)

14

http://www.comesa.int/ ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ประเทศสมาชิก 19 ประเทศ ได้แก่ ประเทศลิเบีย อียิปต์ ซูดาน เอรีเตรีย จิบูติ เอธิโอเปีย เคนยา ยูกันดา บุรุนดี คองโก แซมเบีย มาลาวี ซิมบับเว
รวันดา มาดากัสการ์ โคโมรอส ซีเชลล์ มอริเชียส และ สวาซิแลนด์
15
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3.5.4 Indian Ocean Commission (IOC)16
ประเทศมอริเชียสเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการร่วมมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Commission IOC) ร่วมกับประเทศในภูมิภาค คือ โคโมรอส มาดากัสการ์ เซเชลส์ และฝรั่งเศส (พื้นที่เกาะรียูเนียนและมาย็อต)
โดยจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งองค์กร คือ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่างประเทศหมู่เกาะในภูมิภาค

3.5.5 Indian Ocean Rim-Association for Regional Cooperation (IOR-ARC)
ประเทศมอริเชียสเป็น หนึ่งในประเทศผู้ริเริ่มให้ มีการก่อตั้งสมาคมความร่วมมือแห่ งภูมิภาคมหาสมุทร
อินเดีย (Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation - IOR-ARC) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2538 และ มี
สมาชิก 18 ประเทศ โดยจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งองค์กร คือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศสมาชิกในการช่วยสนับสนุนสมาคมธุรกิจในการทาความเข้าใจอุปสรรคทางการค้าและเพื่อขยาย
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมความร่ว มมือแห่งภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย

3.5.6 African Union (AU)
สหภาพแอฟริกา (African Union) เป็นความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ก่อกาเนิดจากองค์การเอกภาพแอฟริกา
(Organization of African Unity: OAU) เมื่อปี 2545 โดยได้ปรับปรุงกฎบัตรเดิมขององค์การเอกภาพแอฟริกาให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการจัดตั้งกองกาลังรักษาสันติภาพและสามารถแทรกแซงกิจการของประเทศ
สมาชิก โดยผ่านกองกาลังรักษาสันติภาพ นโยบายสาคัญที่สหภาพแอฟริกาเน้นคือ การพัฒนาเศรษฐกิจและความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน และใช้แนวความคิด New Partnership for Africa’s
Development หรือ NEPAD เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกา
ที่ผ่านมาสหภาพแอฟริกาและอาเซียนยังไม่มีกรอบความร่วมมือระหว่างกัน อย่างไรก็ดี ประเทศไทยได้เริ่ม
มีความร่วมมือกับสหภาพแอฟริกาบ้างแล้ว โดยการแต่งตั้ง ออท ผู้แทนถาวรประจาสหภาพแอฟริกา (ออท.ณ กรุง
ไคโร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสานักงานเลขาธิการ AU) และเข้าร่วมกับภารกิจ UNAMID หรือ UN Mission in Darfur ซึ่งมี
กองกาลังรักษาสันติภาพของ AU เป็นกาลังหลัก รวมทั้งได้บริจาคเวชภัณฑ์ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมไทยให้กับ
AMISOM หรือ African Union Mission in Somalia เพื่อใช้ในโรงพยาบาลกรุงโมกาดิชู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
โซมาเลีย มูลค่าหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ

3.5.7 Africa Growth and Opportunity Act (AGOA)
ประเทศมอริเชียสได้รับสิทธิในสถานะประเทศที่มีการพัฒนาน้อย (Lesser Developed Country) เพื่อเข้า
ร่วมเขตปลอดภาษีในอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ และสามารถขนส่งสินค้าประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเข้าสหรัฐฯ ได้
โดยไม่มีการจากัดโควต้า

16

http://www.mcci.org/trade_agreements_ioc.aspx ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ปี 2554
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3.5.8 Cotonou (ACP) Agreement
ประเทศมอริเชียสเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงทางการค้า ACP-EU ที่ให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าทุกชนิดที่ผลิต
โดย ACP ยกเว้นสินค้าอาวุธ ในการเข้าสู่ตลาด EU ทั้งนี้ Cotonou Agreement เป็นความตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง 77 ประเทศในแถบแอฟริกา แคริบเบียน และแปซิฟิก (African, Caribbean and Pacific: ACP) และ 15
รัฐในกลุ่ม European Union (EU) โดยประเทศแองโกลาเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงทางการค้า ACP-EU ที่ให้
สิทธิพิเศษแก่สินค้าทุกชนิดที่ผลิตโดย ACP ยกเว้นสินค้าอาวุธ ในการเข้าสู่ตลาด EU
สหภาพยุโรปมอบสิทธิพิเศษทางการค้า แก่กลุ่มประเทศ ACP ตั้งแต่ปี 2506 ภายใต้สนธิสัญญาโลม
(Lome Convention) อย่างไรก็ตาม ภายหลังการก่อตั้ง WTO สนธิสัญญาโลมได้กลายเป็นความขัดแย้งกับ
บทบัญญัติ WTO จึงเกิด Cotonou Agreement เมื่อปี 2543 ซึ่งจะใช้เป็นต้นแบบควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง
EU-ACP ไปจนถึงปี 2563 และขยายเวลาการมอบสิทธิพิเศษทางการค้าเพียงฝุายเดียวนี้ต่อไป ภายใต้ก ารรับรอง
โดย WTO จนถึงปลายปี 2550 เพื่อให้สหภาพยุโรปสามารถเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางการค้า (Economic
Partnership Agreements - EPA) โดยมีรายละเอียดที่ไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติใน WTO
การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางการค้า (EPA) นี้ทางสหภาพยุโรปได้แบ่งการเจรจากับกลุ่มประเทศ ACP
ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตก กลุ่มประเทศแอฟริกากลาง กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้และ
ตะวันออก ประเทศแอฟริกาใต้ และกลุ่มประเทศแคริบเบียน และแปซิฟิก

3.5.9 GSP
GSP หรือสิทธิพิเศษทางการค้าที่ประเทศพัฒนาแล้วมอบให้ประเทศกาลังพัฒนาในการส่งสินค้าเข้าสู่ตลาด
โดยชาระภาษีศุลการกรในอัตราพิเศษ ประเทศมอริเชียสได้รับ GSP จากประเทศพัฒนาแล้วนอกจากสหรัฐฯและ
สหภาพยุโรป คือ ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุน แคนนาดา นิวซีแลนด์ ตุรกี สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และตุรกี

3.5.10 ความตกลงยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ประเทศมอริเชียสมีความตกลงในการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศต่างๆ รวม 36 ประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งลงนามเมื่อปี 2540 และมีการบังคับใช้เมื่อปี 2541

3.5.11 ความตกลงการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
ประเทศมอริเชียสมีความตกลงในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน กับประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามแล้วใน
ลักษณะทวิภาคี รวม 36 ประเทศ และมีผลบังคับใช้แล้ว 22 ประเทศตามตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 8: ความตกลงในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศมอริเชียสกับประเทศต่างๆ
ประเทศคู่ค้า
วันที่ลงนาม
วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้
Barbados
28.09.2547
18.06.2548
Belgium/Luxemburg Economic Union
30.11.2548
26.01.2553
Burundi
18.05.2544
22.11.2552
China
04.05.2539
08.06.2540
Czech Republic
05.04.2542
06.05.2543
Finland
12 09 2550
17 10.2551
France
22.03.2516
01.03.2517
Germany
25.05.2514
27.08.2516
India
04.09.2541
20.06.2543
Indonesia
05.03.2540
28.03.2543
Madagascar
06.04.2547
29.12.2548
Mozambique
14.02.2540
26.05.2546
Pakistan
03.04.2540
03.04.2540
Portugal
12.12.2540
03.01.2542
Republic of Korea
18.06.2550
09.05.2551
Romania
20.01.2543
20.12.2543
Senegal
14.03.2545
14.10.2552
Singapore
04.03.2543
19.04.2543
South Africa
17.02.2541
07.10.2541
Sweden
23.02.2547
01.06.2548
Switzerland
26.11.2541
21.04.2543
U.K and Northern Ireland
20.05.2529
13.10.2529
Benin
18.05.2544
*
Botswana
17.08.2548
*
Cameroon
03.08.2544
*
Comoros
18.05.2544
*
Ghana
18.05.2544
*
Guinea Republic
18.05.2544
*
Mauritania
18.05.2544
*
Nepal
03.08.2542
*
Republic of Congo
20.12.2553
*
Rwanda
30.07.2544
*
Swaziland
15.05.2543
*
Chad
18.05.2544
*
Tanzania
04.05.2552
*
Zimbabwe
17.05.2543
*
ที่มา: http://www.investmauritius.com/Resources3b.aspx เข้า เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2554

29

3.6 นโยบายและสถานภาพทางการเงิน
ระบบการเงินของประเทศมอริเชียสในปัจจุบันถือว่าได้รับการพัฒนาที่ดี ถึงแม้ว่ามอริเชียสจะเป็นเพียง
ประเทศเล็กๆ ในทวีปแอฟริกา จากข้อมูลในปี 2551 สินทรัพย์ทั้งหมดของภาคธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 300 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ที่คิดเป็นร้อยละ 200 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP)

3.6.1 ธนาคาร
ระบบธนาคารของประเทศมอริ เ ชี ย สในปั จ จุ บั น ถื อ เป็ น ภาคธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากนั ก ลงทน
ค่อนข้างมาก โดยตั้งแต่มีการนา Single license มาใช้ในระบบ ส่งผลให้ภาคธนาคารจาแนกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่
ได้แก่ ธนาคารที่ให้บริการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ธนาคารต่างชาติที่ให้บริการทั้งหมดยกเว้นลูกค้า
ต่างชาติ ธนาคารขนาดเล็กและกลางที่ให้บริการแก่ลูกค้าต่างชาติ แต่เน้นไปทางธุรกิจภายในประเทศ และธนาคาร
ขนาดเล็กและกลางที่ให้บริการเจาะจงเฉพาะตลาดในประเทศ ในปัจจุบันมีธนาคารในประเทศมอริเชียสทั้งสิ้น 20
แห่ง ได้แก่
1) The Mauritius Commercial Bank Ltd.
2) State Bank of Mauritius Ltd.
3) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
4) Barclays Bank PLC
5) Bank of Baroda
6) Bramer Banking Corporation Ltd.
7) Habib Bank Limited
8) Bank One Limited
9) Mauritius Post and Cooperative Bank Ltd.
10) Banque des Mascareignes Ltée
11) Investec Bank (Mauritius) Limited
12) SBI (Mauritius) Ltd.
13) Standard Bank (Mauritius) Limited
14) Standard Chartered Bank (Mauritius) Limited
15) Deutsche Bank (Mauritius) Limited
16) HSBC Bank (Mauritius) Limited
17) P.T Bank International Indonesia
18) AfrAsia Bank Limited
19) ABC Banking Corporation Ltd.
20) Century Banking Corporation Ltd.
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3.6.2 สถาบันการเงินรับฝากเงินที่มิใช่ธนาคาร (Non-Bank Deposit taking
Institutions)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

AXYS Leasing Ltd
Barclays Leasing Company Limited
Cim Finance Ltd.
Dölberg Asset Finance Limited
Finlease Company Limited
La Prudence Leasing Finance Co. Ltd.
Mauritius Housing Company Ltd.
Mauritian Eagle Leasing Company Limited
SICOM Financial Services Ltd.
The Mauritius Civil Service Mutual Aid Association Ltd.
The Mauritius Leasing Company Limited

3.6.3 ศูนย์บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Money Changers)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Change Express Ltd.
Max & Deep Co. Ltd.
Moneytime Co. Ltd.
Jet Change Co Ltd.
Viaggi FINANCE Ltd.
EFK Ltd.
Abbey Royal Finance Ltd.
Unit E Co Ltd.
Easy Change (Mauritius) Company Limited
IRON EAGLE Ltd.
VISH EXCHANGE Ltd.
British American Exchange Co. Ltd.
Cim Forex Ltd.
Thomas Cook (Mauritius) Operations Co. Ltd.
Shibani Finance Co. Ltd.
Forex Direct Ltd.
Island Premier Traders FX Limited

31

3.6.4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมอริเชียส (Mauritius Stock Exchange)
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ นประเทศมอริ เ ชี ย ส จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ ปี 2532 และอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
The Financial Services Commission
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2544 ประเทศมอริเชียสได้นาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ (SEMATS) มาใช้ และ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้ใช้ระบบ SEMATS แทนระบบเดิมที่ใช้อยู่ และยังเป็นสมาชิกของ The Federation
Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV) และ The African Stock Exchanges Association (ASEA)
ตลาดหลักทรัพย์ของมอริเชียส อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนได้ หลังจากที่ได้มีการยกเลิกมาตรการ
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2537

3.6.5 อัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนสารองระหว่างประเทศ
หน่วยเงินตราของมอริเชียส มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ โดยเริ่มตั้งแต่การเป็นหน่วย Indian Rupee,
Pound Sterling, Mauritian Dollar และในปัจจุบันเป็น Mauritian Rupee (MUR) โดยเริ่มบังคับใช้ตามกฎหมาย
ตั้งแต่ปี 2420 เป็นต้นมา
ตารางที่ 9: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศมอริเชียส ปี 2550-2553
หน่วย: Mauritian rupees (MUR)/ ดอลลาร์สหรัฐฯ
2550
2551
อัตราแลกเปลี่ยน
31.798 27.973
ที่มา: www.cia.gov ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2554

2552
31.96

2553
30.991

ตารางที่ 10: เงินทุนสารองระหว่างประเทศของประเทศมอริเชียส ปี 2550-2553
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
2550
2551
2552
2553
เงินทุนสารอง
1,128.755 1,133.547 1,394.199 1,589.979
ที่มา: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2554
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บทที่ 4 โอกาสและลู่ทางการลงทุน
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4.1 การค้าระหว่างประเทศไทยและแองโกลา
4.1.1 สินค้านาเข้าและส่งออกที่สาคัญ
ตารางที่ 11: สินค้านาเข้าของไทยจากมอริเชียส
มูลค่า: พันดอลลาร์สหรัฐฯ
2551
2552
สัตว์ทะเลจาพวก ปลา กุ้ง
2,174
4,201
ไม้
660
51
อะลูมิเนียม
1,260
450
อุปกรณ์ประกอบการทาสิ่งทอ
202
405
น้าตาล
0
1
ไข่มุก
2
171
ผ้าทอ
3
2
หนังดิบ
73
0
อุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา ถ่ายภาพ
143
101
อุปกรณ์ประกอบการทาสิ่งทออื่นที่ไม่ใช่โครเชต์
84
58
ที่มา: TradeMap, UNCTAD ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน ปี 2554
รายการ

2553
4,886
1,016
700
509
462
448
144
113
86
72

ตารางที่ 12: สินค้าส่งออกของไทยไปมอริเชียส
มูลค่า: พันดอลลาร์สหรัฐฯ
2551
2552
เรือและอุปกรณ์ลอยน้า
33
23
พลาสติก
13,828
7,430
เส้นใยสั้นประดิษฐ์
10,077
9,347
ยานพาหนะอื่นที่ไม่ใช่รถไฟหรือรถราง
6,675
7,127
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากโลหะ
5,445
4,608
ผลิตภัณฑ์ทาจากเหล็ก
3,141
3,489
ธัญพืช
7,402
10,205
อุปกรณ์ไฟฟ้า
1,810
1,214
น้าตาล
12,276
11,772
เครื่องจักร
4,709
3,253
ที่มา: TradeMap, UNCTAD ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน ปี 2554
รายการ
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2553
41,783
10,756
9,645
9,020
6,907
4,496
4,455
3,799
3,742
3,628

4.2 อุตสาหกรรมที่น่าสนใจลงทุน
4.2.1 น้าตาล
น้าตาล เป็นสินค้าเกษตรที่มีความสาคัญมากของมอริเชียส โดยในปี 2552 มีมูลค่าการส่งออก สูงถึง 217
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของการส่งออกทั้งหมดของมอริเชียสในปี 255217 ซึ่งหากพิจารณา
การปลูกอ้อย พบว่า มอริเชียสมีสัดส่วนพื้นที่ปลูก อ้อยที่สูงมาก คือ สูงถึงร้อยละ 43 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด สูง
กว่าไทยที่มีเพียงร้อยละ 4.7 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด นอกจากนั้นมอริเชียสยังมีเทคโนโลยีหรือวิธีการในการ
ปลูกที่ดีกว่าไทย คือ มอริเชียสมีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 12 ตันต่อไร่ สูงกว่าไทยที่มีผลผลิตเฉลี่ย 11 ตันต่อไร่
ตารางที่ 13: พื้นที่เพาะปลูกอ้อยของมอริเชียสเปรียบเทียบกับไทย
พื้นที่เพาะปลูกอ้อย (ตารางกิโลเมตร)
สัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกอ้อยต่อพื้นที่เกษตร

มอริเชียส ไทย
600.5
9,320.5
43.1% 4.7%

ผลผลิตน้าตาล (พันตัน)

4,669.4

66,816.4

ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูกน้าตาล 1ไร่ (ตัน)

12 ตัน

11 ตัน

ที่มา: FAO Statistics ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ปี 2554

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา มูลค่าการค้าในรายการสินค้าประเภทต่างๆ ของน้าตาลที่เป็นผลผลิตจากอ้อย
ของมอริเชียส ในปี 2552 พบว่า แม้มอริเชียส จะ ได้ดุลการค้าน้าตาลดิบมาก แต่ก็มีการขาดดุล การค้าน้าตาลทราย
บริสุทธิ์มากเช่นกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า มอริเชียสมีศักยภาพในการผลิตเพื่อส่งออกเฉพาะน้าตาลทรายดิบเท่านั้น แต่
ไม่มีศักยภาพในการผลิตเพื่อส่งออก น้าตาลทรายบริสุทธิ์ จึงต้องนาเข้ าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตรงข้ามกับไทยที่ ได้
ดุลการค้าในรายการสินค้าน้าตาลที่สาคัญเกือบทุกรายการ ทั้งน้าตาลดิบ และ น้าตาลทรายบริสุทธิ์ รวมถึงขนมที่ทา
จากน้าตาล ซึ่งเป็นรายการสินค้าขั้นปลายน้า ที่มอริเชียสขาดดุล นอกจากนั้น ไทยยังมีมูลค่าการค้าที่สูงมากหาก
เปรียบเทียบกับมอริเชียส โดยไทยส่งออกน้าตาล 2,382 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นผู้ส่งออกน้าตาล ลาดับที่ 3 ของ
โลกรองจาก บราซิล และ ฝรั่งเศส การลงทุนแปรรูปน้าตาลจึงเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในมอริเชียส
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TradeMap, UNCTAD ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ปี 2554
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4.2.2 ประมง
ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นพื้นที่เกาะ สินค้าประมงจึงเป็นสินค้าสาคัญของมอริเชียส โดยในปี 2552
มอริเชียสมีการส่งออกสินค้าประมง 284.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 16 ของการส่งออกทั้งหมด
โดยแบ่งเป็นการส่งออก อาหารทะเลขั้นต้น 62.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ เป็นอาหารทะเลแปรรูป 284.25 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ18

สินค้าส่งออกของมอริเชียสส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลาแช่แข็งทั้งตัว และ ปลากระป๋อง โดยในปี 2552 ปลาแช่แข็ง
ทั้งตัว มีมูลค่าการส่งออก 57.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 92 ของการส่งออกสินค้าประมงขั้นต้น
ทั้งหมด ในขณะที่ ปลากระป๋องมีการส่งออก 221.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีการนาเข้า 13.6 ล้านดอลลาร์สหรฐ
ฯ ทาให้มอริเชียสได้ดุลการค้า 207.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม มอริเชียสก็มีการนาเข้าปลาแช่แข็งทั้งตัว
มากถึง 192 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วย

เมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ร่วมกับข้อมูล ราคาปลาแช่แข็งส่งออกและนาเข้าของมอริเชียสที่พบว่าในปี
2552 ราคาปลาแช่แข็งทั้งตัวส่งออกของมอริเชียสอยู่ที่ 2,070 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ในขณะที่ราคาปลาแช่แข็ง
นาเข้าทั้งตัว อยู่ที่ 1,460 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน จึง สรุปได้ว่า มอริเชียส จะส่งออกเฉพาะปลาแช่แข็งที่จับได้ใน
น่านน้าของประเทศ ซึ่งเป็นปลาที่มีคุณภาพและราคาดี แต่จะนาเข้าปลาแช่แข็งที่มีราคาและคุณภาพต่ากว่าจาก
ต่างประเทศ เข้ามาเพื่อแปรรูปเป็นปลากระป๋อง ส่งออกไปยังต่างประเทศ
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TradeMap, UNCTAD ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ปี 2554
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การลงทุนในกิจการประมงของมอริเชียส จึงอาจเป็ นการลงทุนแปรรูป เพื่อหาตลาดใหม่ หรือ เป็นการ
ส่งออกปลาไม่แปรรูปที่มีราคาและคุณภาพสูง ไปยังตลาดใหม่ก็ได้

4.2.3 สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญของมอริเชียส โดยในปี 2552 มอริเชียสส่งออก
เครื่องนุ่งห่มทั้งหมด 810 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ร้อยละ 45.8 ของการส่งออกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มอริเชียส
ขาดดุลการค้าในกลุ่มสิ่งทอเกือบทุกรายการ เว้นผ้าถัก แต่ได้ดุลการค้าในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มสูง จึงอาจสรุปได้ว่า
มอริเชียส อยู่ในฐานะ ผู้รับจ้างผลิต เครื่องนุ่งห่ม ที่ต้องนาเข้าสิ่งทอจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตลาดโดยเปรียบเทียบ พบว่า มอริเชียสเป็นสมาชิกของ AGOA จึงได้สิทธิพิเศษ
ในการส่งออกไปยัง ยุโรปและสหรัฐฯ19 ตลาดของ มอริเชียสส่วนใหญ่จึงอยู่ใน อังกฤษ ฝรั่งเศส และ สหรัฐฯ ในขณะ
ที่ไทย ตลาดค่อนข้างกระจาย โดยมีทั้ง สหรัฐ ฯ เอเชีย และ ยุโรป ดังนั้น การลงทุนของไทยในมอริเชียส ในกิจการ
เครื่องนุ่งห่มจึงเหมาะสมสาหรับเป็นการขยายฐานการผลิต โดยเน้นตลาด ฝรั่งเศส และ อังกฤษ เป็นหลัก สาหรับใน
กิจการสิ่งทอ น่าจะมีศักยภาพในการลงทุนเปิดโรงงานสิ่งทอบางประเภท เช่น สิ่งทอจากฝูาย โดยการใช้สิท ธิ ทั้ง
SADC และ COMESA นาเข้าใยฝูายจากหลายประเทศในแอฟริกา เช่น แซมเบีย มาผลิตผ้าฝูายได้ 20 ทั้งนี้โรงงาน
ผลิตสิ่งทอใน มอริเชียส ยังมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับเครื่องนุ่งห่ม การแข่งขันจึงอาจมีน้อยกว่า21

19

Gilles Joomun, 2006, The textile and Clothing Industry in Mauritius
Regional Agricultural Trade Expansion Support Program, 2005, Cotton-Textile-Apparel Value Chain Report Mauritius
21
ในปี 2543 มอริเชียสมีโรงงานสิ่งทอ 65 โรงงาน แต่มีโรงงานเครื่องนุ่งห่มถึง 355 โรงงาน, Gilles Joomun, 2006, The textile and Clothing
Industry in Mauritius
20
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ตารางที่ 14: เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับมอริเชียส
เส้นใย
ด้าย
ผ้าผืน

ไทย ความสามารถ
ใยมะพร้าว และ ใยสังเคราะห์
ด้ายจากขี้ไหม ด้ายใยสังเคราะห์ ด้ายฝูายฯลฯ
ผ้าฝูาย ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าเคลือบ ฯลฯ

มอริเชียส ความสามารถ
มีความสามารถน้อย
มีความสามารถน้อย
มีความสามารถน้อย

เครื่องนุ่งห่ม

เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ทาได้หลากหลาย

เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ทาได้หลากหลาย

การตลาด

เพราะมีสินค้าหลากหลาย จึงส่งออกไปหลาย
หลายประเทศ โดยตลาดหลักคือ สหรัฐฯ และ
เอเชีย เช่น ญี่ปุน จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย
ที่มา: มูลนิธิ สวค. ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ปี 2554

สามารถใช้สิทธิ AGOA ตลาดหลักคือ
ยุโรป เช่น อังกฤษ และ ฝรั่งเศส และ
สหรัฐฯ

4.2.4 ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อมอริเชียสมาก โดยในปี 2551 มอริเชียสมีรายได้
จากการท่องเที่ยว 1,089 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.9 ของ GDP สูงกว่าไทยที่อยู่ที่ร้อยละ 6.4
ของ GDP มอริเชียส มีจานวนแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว 87,000 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 ของประชากรทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ในปีหนึ่งๆ มอริเชียส มีนัก ท่องเที่ยวประมาณ 9 แสนคน ทาให้สัดส่วนแรงงานต่อนักท่องเที่ยวอยู่ที่
10.4 คนต่อปี ซึ่งสูงกว่าไทยที่โดยเฉลี่ย อยู่ที่ 7.8 คนต่อปี แสดงให้เห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยวของมอริเชียสยังมีแรงงาน
ส่วนเกินอยู่ ซึ่งอาจเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะขยายการลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยว และใช้แรงงานของมอริเชียส

Aapravasi Ghat และ Le Morne Cultural Landscape

มอริเชียส แม้จะเป็นเกาะขนาดเล็ก แต่มีแหล่งมรดกโลกถึง 2 แห่ง คือ Aapravasi Ghat และ Le Morne
Cultural Landscape นอกจากนั้น มอริเชียส ยังมีชายหาด และ ทะเลที่สวยงาม อันเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
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ตารางที่ 15: เปรียบเทียบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยกับมอริเชียส
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
การเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว
รายได้ธุรกิจท่องเที่ยวต่อ GDP
จานวนนักท่องเที่ยว
รายได้จากนักท่องเที่ยว (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
รายได้จากนักท่องเที่ยวต่อคน
จานวนแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว
จานวนแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวต่อประชากร
จานวนนักท่องเที่ยวต่อแรงงานในธุรกิจการท่องเที่ยว
รายได้ต่อแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว

แหล่งมรดกโลก

มอริเชียส
1,089
3.1 %
13.9 %
907,000 คน
1,299
1,432 ดอลลาร์สหรัฐฯ
87,000 คน
16.2 %
10.4 คน
12,517 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ คน
Aapravasi Ghat
Le Morne Cultural Landscape

ที่มา: มูลนิธิ สวค. ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ปี 2554
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ไทย
17,338
5.6 %
6.4 %
14,464,000 คน
15,573
1,077 ดอลลาร์สหรัฐฯ
1,858,000 คน
5.0 %
7.8 คน
9,332 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ คน
บ้านเชียง
อยุธยา
สุโขทัย
เขาใหญ่
ห้วยขาแข้ง

บทที่ 5 หน่วยงานด้านการลงทุนที่สาคัญ
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1. Board of Investment (Mauritius)
เป็ น องค์ก รที่ใ ห้ คาแนะน าและความช่ว ยเหลื อ ด้ านการลงทุน ในประเทศมอริเ ชียส สามารถให้ ความ
ช่วยเหลือและคาแนะนาแก่นักลงทุนไทยได้
ที่อยู่: 10th Floor, One Cathedral Square Building, 16, Jules Koenig Street, Port Louis
หมายเลขโทรศัพท์: +230 2033800
อีเมล: contact@investmauritius.com
เว็บไซต์: www.investmauritius.com

2. Enterprise Mauritius
เป็นองค์กรที่ให้คาแนะนาและความช่วยเหลือ ด้านการทาธุรกิจในประเทศมอริเชียส ส่วนใหญ่ดูแลการ
ดาเนินงานของธุรกิจ SMEs
ที่อยู่: 7th Floor, St James Court, Port Louis
หมายเลขโทรศัพท์: +230 2129760
หมายเลขโทรสาร: +230 212-9767
เว็บไซต์: www.enterprisemauritius.biz

3. The Mauritius Chamber of Commerce and Industry
เป็นองค์กรที่ให้คาแนะนาและความช่วยเหลือ ด้านการค้าในประเทศมอริเชียส สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกแก่นักลงทุนไทยได้ มีบริษัทที่เป็นสมาชิกประมาณ 400 บริษัท และองค์กรอื่นอีก
กว่า 10 องค์กร
ที่อยู่: 3, Royal Street, Port-Louis, Mauritius
หมายเลขโทรศัพท์: +230 208 3301
หมายเลขโทรสาร: +230 208 0076
เว็บไซต์: www.mcci.org
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4. Thailand Honorary Consulate, Mauritius
ที่อยู:่ 5, Duke of Edinburgh Avenue, Port Louis, Mauritius
หมายเลขโทรศัพท์: +230 2080877-8
หมายเลขโทรสาร: +230-2081614
อีเมล: Issoco@intnet.mu

42

