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1.1 หลักการและเหตุผล
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทย และเมื่อประเทศที่เคยเป็นคู่ค้าและเป็นตลาดที่สาคัญสาหรับการส่งออกของไทย ซึ่ง
ได้แก่ป ระเทศในทวีป อเมริ กาเหนื อ และสหภาพยุโ รป ต้ องประสบกับวิก ฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจมา
ยาวนานและต่อเนื่ องนับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา วิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวส่ งผลให้อุปสงค์และ
ความสามารถในการนาเข้าสินค้าจากประเทศเหล่านี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสวนทางกับความสามารถใน
การนาเข้าของกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดใหม่ (Emerging Markets) โดยจะเห็นได้จากสัดส่วนการนาเข้า
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2545 กลุ่มประเทศในอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรปเคยนาเข้าสูง
ถึงร้อยละ 63 ของโลก แต่ในปี พ.ศ. 2556 สัดส่วนดังกล่าวกลับลดลงเหลือร้อยละ 47 ในขณะที่กลุ่ม
ประเทศที่เป็นตลาดใหม่ (Emerging Markets) เช่น กลุ่มประเทศ BRICS กลับมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นจาก
ร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 47 ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นในระยะยาว ประเทศไทยจึงควรที่จะต้องมีการ
เตรีย มความพร้ อม ทั้งในเชิงนโยบายและความสามารถของภาครัฐเพื่อการสนับสนุนผู้ ประกอบการ
ภาคเอกชนไทยที่มีความต้องการเข้าไปประกอบธุรกิจการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดใหม่
เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตและสามารถเป็ นตลาดที่สาคัญใน
การรองรับการส่งออกสินค้าและบริการจากประเทศไทยได้ในอนาคต
ธนาคารโลกได้จัดให้ประเทศในตลาดใหม่อยู่ในกลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนาและกาลังเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศที่พัฒ นาแล้ ว โดยกลุ่ มประเทศเหล่ านี้มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง มีรายได้เฉลี่ ยต่อหั ว
ประชากรอยู่ในระดับต่า ปานกลาง ถึงสูง โดยอาจเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่มีสภาพการเมืองไม่มั่นคงก็
จั ด ได้ ว่า เป็ น ประเทศในตลาดใหม่ นอกจากนี้ แ ล้ ว การลงทุ น ด้ านโครงสร้ า งพื้ น ฐานมี ก ารพัฒ นาอยู่
พอสมควร อีกทั้งประเทศในตลาดใหม่จะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว และอัตรา
การเจริญเติบโตของประชากรสูง ทาให้ประเทศเหล่านี้มีความน่าดึงดูดในการลงทุน
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จากการพิจารณาเบื้องต้น ในบรรดากลุ่มประเทศตลาดใหม่ สาธารณรัฐเปรูเป็นหนึ่งในประเทศที่
มีศักยภาพในการเป็นตลาดรองรับสินค้าจากประเทศไทยได้ในอนาคต นอกเหนือไปจากกลุ่มประเทศที่
เคยได้มีการศึกษาไปแล้ว โดยจะเห็นได้จากแนวโน้มการนาเข้าสินค้าของไทยจากประเทศดังกล่าวมีอัตรา
การเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 1.1) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากประเทศไทย
สามารถต่อยอดการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับสาธารณรัฐเปรูได้ในอนาคต
ตารางที่ 1.1:

มูลค่าการส่งออกของสินค้าไทยจาแนกรายประเทศ ปี พ.ศ. 2553-2557
หน่วย :ล้านบาท
2553

รายการ
สาธารณรัฐเปรู

2554

2555

2556

2557(ม.ค.-เม.ย.)

อันดับ

มูลค่า

อันดับ

มูลค่า

อันดับ

มูลค่า

อันดับ

มูลค่า

มูลค่า

55

9,783.09

56

9,198.71

54

11,636.20

47

14,818.05

4,916.87

ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2557)

ตารางที่ 1.2:

รายการสินค้าส่งออกและนาเข้าหลักระหว่างไทย และสาธารณรัฐเปรู

สินค้าส่งออกหลักของไทย
สินค้านาเข้าหลักจากไทย
สาธารณรัฐเปรู
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ด้าย สินแร่โลหะ สัตว์และผลิตภัณฑ์จาก
และเส้นใยประดิษฐ์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ยาง
สัตว์รวมทั้งปลาป่น สัตว์น้าสด แช่
เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้ง พลาสติก ไมโครเวฟ เย็น แช่แข็ง แปรรูป สินค้าอุปโภค
บริโภค พลาสติก เคมีภัณฑ์ ผ้าผืน
ผักและผลไม้
ที่มา: กรมศุลกากร (ข้อมูลสิ้นสุด ณ เดือนกันยายน 2557)

เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พบว่า สาธารณรัฐเปรู มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระดับสูง โดยในปี 2556 มี อัตราการเจริญเติบโตเท่ากับ 5.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
และคาดว่าแนวโน้มในระยะกลาง (2557-2560) เศรษฐกิจของประเทศดังกล่าวก็ยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้
ในระดับทรงตัว คือ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.18 ต่อปี
ตารางที่ 1.3:

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐเปรู

ประเทศ

2552

2553

2554

(%YoY)
2555 2556 2557f 2558f 2559f 2560f

สาธารณรัฐเปรู

0.9

8.8

6.9

6.3

5.0

5.2

4.9

5.2

5.4

ที่มา : รายงานประจาปีธนาคารกลางสาธารณรัฐเปรู ปี 2012
f : คาดการณ์โดย BMI
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ทั้งนี้ สาธารณรัฐเปรูเป็นประเทศที่มีเขตแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ านถึง 5 ประเทศ จึงเป็น
ประเทศที่เหมาะสมในการเป็นช่องทางการกระจายสินค้าไทยไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอเมริกาใต้
นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.9 ต่อปี (ปี 2552-2556) (แผนภาพที่
1.1) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิของประชากร การจ้างงาน ตลอดจนการ
ขยายตัวของปริมาณสินเชื่อเพื่อการบริโภค นอกจากนี้ ประเทศเปรูมีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากร
ทองคา เหมืองแร่ และปิโตรเลียม อีกทั้งรัฐบาลยังได้สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาประมง
สาหรับด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ พบว่า สาธารณรัฐเปรูค่อนข้างมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากนโยบายควบคุมอัตราเงินเฟ้อในอัตราที่ต่ากว่าร้อยละ 5
นอกจากนี้ จากการที่เปรูได้ดาเนินการทาข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) กับหลาย
ประเทศ ดังนั้น เปรูจึงมีความน่าสนใจในแง่ที่ไทยสามารถใช้เปรูเป็นช่องทางในการขยายตลาดสงออกของ
ไทยไปสู ตลาดละตินอเมริกาและทวีปอเมริกาเหนือ โดยใชเปรูเปนฐานการผลิตหรือรวมทาธุรกิจกับเปรู
(Joint Venture) เพื่อสงออกสินค้าไปยังตลาดที่ไดทาความตกลง FTA กับเปรู อาทิ สหรัฐฯ แคนาดา
เม็กซิโก จีน สิงคโปร ญี่ปุน ออสเตรเลีย และเกาหลีใต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถสงออกไปยังกลุมป
ระเทศ Andean (โบลิเวีย โคลัมเบีย เปรู และเอกวาดอร) และ MERCOSUR (บราซิล อารเจนตินา
ปารากวัย และอุรุกวัย) ได้อีกด้วย
ในด้านกฎระเบียบด้านลงทุน พบว่า สาธารณรัฐเปรูต้องการให้ไทยเข้าไปลงทุนในประเทศตน
และได้ยื่นขอเสนอสิทธิพิเศษทางด้านการลงทุนในประเทศหลายอย่าง เช่น การให้สัมปทานป่าไม้นานกว่า
40 ปี และเปิดกว้างในการลงทุนแก่ไทยในหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กิจการร้านอาหาร
ธุร กิจ บริ การ ระบบสาธารณูป โภค การก่ อสร้า งถนน การลงทุนในภาคเกษตรกรรม เช่ น การทาไร่
สับปะรด การปลูกพืชตระกูลถั่ว มันสาปะหลัง การประมง อุตสาหกรรมปลาป่น การเพาะเลี้ยงสัตวน้า
กิจการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าแฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
การลงทุนของไทยในสาธารณรัฐเปรูยังคงอยู่ในระดับต่า เนื่องจากข้อจากัดด้านระยะทางที่ไกลและปัญหา
ด้านภาษา สินค้าไทยยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในสาธารณรัฐเปรูมากนัก และประชากรในเปรูยังมีอานาจ
ซือ้ ไม่สูง
สาหรับ ด้านการส่งออก พบว่า สินค้าที่เปรูต้องการนาเข้าจากไทย คือ สิ นค้าที่เป็นวัสดุหรือ
ชิ้นส่วนประกอบในการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว เช่น ด้ายและ
เส้ น ใยประดิษ ฐ์ เม็ดพลาสติก ยางและผลิ ต ภัณฑ์ ชิ้นส่ ว นคอมพิ ว เตอร์ และตาข่ ายจั บปลา รวมถึ ง
ส่วนประกอบยานยนต์ นอกจากนี้ยังรวมถึงสินค้าสาเร็จรูปและเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเปรูไม่สามารถ
ผลิตเองได้แต่ยังไม่มีคุณภาพที่ดีพอ เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องซักผ้า ตู้ แช่แข็ง ตู้เย็น วิทยุ
โทรทัศน์ โทรสาร ของใช้บนโต๊ะอาหารและในครัวเรือน ของเล่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศเปรูมี
ผลผลิตทางการเกษตรคล้ายคลึงกับไทย จึง อาจเป็นข้อจากัดสาหรับสินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสินค้าที่ถูกจดอยู่ในประเภทสินค้าอ่อนไหว อาทิ ข้าว ไก่ และน้าตาล ซึ่งเปรูได้วางมาตรการ
ปกป้องการนาเข้าสินค้าเหล่านี้ เช่น มาตรฐานสุขอนามัย และระบบ Price Band เป็นต้น
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แผนภาพที่ 1.1: มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของภาคครัวเรือน
(Gross Private Consumption Expenditure) ในสาธารณรัฐเปรู
(ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ)

ที่มา : The National Institute of Statistics and Informatics, 2013

จากความสาคัญของเปรูในแง่การเป็นประตูการค้า (Gateway) ให้นักธุรกิจไทยเข้าสู่ตลาด
อเมริกาใต้ด้งกล่าว สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มี
บทบาทสาคัญในการกาหนดแนวทางการส่งเสริมการลงทุนของไทย จึงให้ความสาคัญกับการบุกเบิกการ
ทาการค้าและการลงทุน ในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐ เปรู โดยได้ร่ว มมือกับมูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ดาเนินการศึกษาขั้นตอนการลงทุน รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กฎหมายและกฎระเบียบ และสถานการณ์การ
ลงทุน ตลอดจนดาเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่ออภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในด้านการลงทุน
และทาธุรกิจในประเทศดังกล่าว และการเดินทางสารวจภาคสนาม ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ประเทศดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง BOI และนักลงทุน และ
เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเอกชน และหน่วยงานรัฐอื่นในการทางานส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่ง
รวมถึงสาธารณรัฐเปรู ตลอดจนเพื่อใช้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดาเนินงานส่งเสริมการลงทุนใน
ประเทศตลาดใหม่ให้กับสานักงานส่งเสริมการลงทุน
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลที่ได้จากหารือกับผู้ประกอบการไทย
และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ก่อนการสารวจภาคสนาม) ที่เป็นประโยชน์ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในสาธารณรัฐเปรู
1.2.2 เพื่อจัดทาฐานข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลที่ได้จากการหารือกับผู้ประกอบการไทย และสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ก่อนการสารวจภาคสนาม) ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนไทย
และสานักงานคณะกรรมการในการให้คาปรึกษาแก่นักลงทุนที่ประสงค์ไปลงทุนในสาธารณรัฐ
เปรู รวมถึงเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดใหม่
1.2.3 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนกับหน่วยงาน/องค์กร นักลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนในสาธารณรัฐเปรู
1.2.4 เพื่อใช้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดาเนินงานส่งเสริมการลงทุนในประเทศตลาดใหม่ให้กับ
สานักงานส่งเสริมการลงทุน
1.2.5 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เอกชน และหน่วยงานรัฐ
อื่นในการทางานส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสาธารณรัฐเปรู

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางการลงทุนในสาธารณรัฐเปรู อัน
ประกอบด้วย
 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการทาธุรกิจทั่วไปและในสาขาที่น่าสนใจสาหรับนักธุรกิจไทย ทั้ง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ขั้นตอนการลงทุน กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงสถานการณ์การลงทุนในแต่ละประเทศ
 วิเคราะห์ โอกาสและลู่ทางการลงทุนไทยในสาธารณรัฐเปรู
1.3.2 จัดทารายงานผลการดาเนินกิจกรรม อาทิ การศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ง
วิเคราะห์เชิงวิชาการเกี่ย วกับ โอกาสการลงทุนของนักธุรกิจไทยในประเทศ ซึ่งประกอบด้ว ย
เนื้อหาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ขั้นตอนการลงทุน กฎหมายและกฎระเบียบวิธีการลงทุน
และสถานการณ์การลงทุนในแต่ละประเทศ
1.3.3 เผยแพร่ ผลงานการศึกษาสู่ สาธารณชน โดยการจัดสั มมนาในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
จานวน 1 ครั้ง (จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เกิน 100 คน)
1.3.4 จัดทาผลสรุปการดาเนินงานโครงการ และข้อเสนอแนะต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์จานวนอย่างน้อย 20 ชุดและรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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1.4 วิธีการศึกษา
ในการศึกษานี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
 การศึ ก ษาข้อ มู ล ทุ ติย ภู มิ เพื่ อ ทาความเข้า ใจ และเตรีย มตัว ก่อ นการเดิ นทางไปส ารวจ
ภาคสนามยังสาธารณรัฐเปรู
 นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เป็น
ข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการลงทุนในประเทศเป้าหมายที่ทาการศึกษา ก่อนเผยแพร่ผล
การศึกษา ผ่านการจัดสัมมนาและจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะต่อไป
การศึกษาทั้ง 2 ขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
ในการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
ก. ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
เพื่อให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ ในการศึกษานี้ จะใช้ข้อมู ล
จากดัชนีชี้วัดเชิงมหภาคต่าง ๆ ที่สาคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายได้ต่อหัว อัตราเงินเฟ้อ
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ระบบการเมืองการปกครอง รวมถึงข้อมูลพื้นฐาน เช่น ภาษา เชื้อชาติ
ศาสนา ประชากร การศึกษา วัฒนธรรม ฯลฯ
ข. ศึกษารวบรวม ขั้นตอนการลงทุน กฎหมาย ระเบียบวิธีการลงทุน และสถานการณ์การ
ลงทุนโดยจะเน้นทาการศึกษาและสรุปในประเด็น
- ภาพรวมสถานการณ์การลงทุนและความสะดวกในการทาธุรกิจ
- กฎระเบียบ และขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ การนาเข้าสินค้า การลงทุน การควบรวมกิจการ
และการปิดกิจการ
- ระบบภาษี ประเภทภาษี ขั้นตอน/ระบบจัดเก็บ และอัตราการจัดเก็บ
- กฎระเบียบ/ภาวะด้านแรงงาน เช่น อัตราค่าจ้างขั้นต่า สิทธิของลูกจ้าง อาทิ วันลา และ
วันทางาน และการทางานของคนต่างด้าว
- นโยบายส่งเสริมการลงทุน จานวนขั้นตอน การอานวยความสะดวก การลดภาระทาง
ภาษี หรือมีมาตรการอื่นใดในการจูงใจและส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติมากน้อยเพียงใด
- ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและสาคัญ
ค. วิเคราะห์ โอกาส/ ลู่ทาง สาขาการลงทุนที่น่าสนใจ
ในการวิเ คราะห์ โอกาส/ลู่ ท างสาขาการลงทุน ที่น่ าสนใจนั้ น จาเป็ นต้ องแบ่ งการวิเ คราะห์
ออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ว่า (1) อุตสาหกรรมใดที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจเข้าไปลงทุน
และ (2) ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีสาขา/ผลิตภัณฑ์ใด ที่น่าสนใจ และในอุตสาหกรรมนั้น ๆ มีลู่ทางในการ
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ลงทุนอย่างไร โดยจะใช้ข้อมูลดัชนีทางเศรษฐกิจในการวิเคราะห์ เช่น ดัชนีชี้วัดศักยภาพในการแข่งขัน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เป็นเครื่องชี้วัดระดับการผลิตและทิศทางของภาคอุตสาหกรรม
เมื่อได้อุตสาหกรรมเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ว่า อุตสาหกรรมนั้น ๆ มี
สาขา/ผลิตภัณฑ์ใดที่น่าสนใจ มีลู่ทางในการลงทุนอย่างไร และมีกฎระเบียบ หรือธรรมเนียมวิธีปฏิบัติ
คู่แข่ง และนโยบายของรัฐบาลต่ออุตสาหกรรมนั้น ๆ เป็นอย่างไร ซึ่งรวมถึง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) ของไทยในอุตสาหกรรมนั้นๆ ของแต่ละประเทศ ซึ่งจะใช้ในการ
กาหนดข้อเสนอแนะของแต่ละอุตสาหกรรมต่อไปได้
แผนภาพที่ 1.2: วิธีการศึกษาวิจัย (Research Method)
ระยะที่ 1: การวิจัย จากข้อ มูล และ
การศึ ก ษาเชิ ง ประจัก ษ์ (Desktop
research)

- หาข้อมูล
- รวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 2: การวิจัยจากลงสารวจ
ภาคสนาม (Field research)

- จัดประชุมกลุ่มย่อยในไทย
- จัดประชุมกลุ่มย่อยในประเทศ
เป้าหมาย
- รวบรวมและสรุปประเด็น

ระยะที่ 3: ค้นคว้า (Findings)

- Benchmark Analysis
- SWOT Analysis
- สรุปและรายงานผล

จัดประชุมกลุ่มย่อยในไทย

- ระบุขอ้ สงสัยเพื่อการอภิปรายและเก็บข้อมูลจากการจัด
ประชุม (การคาดการณ์ต่างๆข้อมูลทีต
่ ้องการทราบ
จัดลาดับความสาคัญข้อสงสัยต่างๆ)
- กาหนดการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งขึ้นอยูก่ ับความ
น่าสนใจของแต่ละข้อสงสัย
ร่วมประชุมกับ
- อภิปรายเกี่ยวกับข้อสงสัยเพือ่ เก็บข้อมูลเชิงลึกของ
อุตสาหกรรม
- ทาการวิจยั เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีศักยภาพเพือ่ ให้เข้า
อุตสาหกรรมและโอกาสทางธุรกิจ
จากบนลงล่าง+จากล่างขึน
้ บน
(Top-down + Bottom-up)

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
การวิเคราะห์อต
ุ สาหกรรม
การวิเคราะห์ธุรกิจ

ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการประสบ
ความสาเร็จ

การวิเคราะห์
คู่แข่งในตลาด

การวิเคราะห์โอกาสใน
การลงทุน

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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แผนภาพที่ 1.3: กรอบแนวทางในการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในสาธารณรัฐเปรู
ความสามารถในการ
แข่งขัน
(Economics
Competitiveness)

การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม
(Industry Analysis)

การวิเคราะห์ธุรกิจ
(Business
Analysis)

โอกาสทางธุรกิจ
(Opportunity)
Attractiveness)

วิเคราะห์ระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจ
- โครงสร้างพื้นฐาน
- แรงงาน
- มาตรฐานการครองชีพ
- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain
Availability)
- สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
(การเมืองการเงินกฎ
ข้อบังคับและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ)

วิเคราะห์ระดับการ
แข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมและ
ความสามารถดึงดูดการ
ลงทุน
- ขนาดตลาด (Size of
a potential market)
- การวิเคราะห์คู่แข่งใน
ตลาด
- อุปสรรคในการเข้าสู่
ตลาด (Barrier to
Entry)
- สิทธิพิเศษแก่นักลงทุน
(Investment
Incentive)

วิเคราะห์ระดับ
ความสามารถของธุรกิจที่มี
ศักยภาพของไทย
- จุดแข็ง (ต้นทุนการผลิต
ต่าหรือการสร้างความ
แตกต่างแก่ผลิตภัณฑ์
(Product
differentiation))
- ผู้บริโภค
- ความพร้อมของ
เทคโนโลยี

วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
- วิเคราะห์ความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจ
ของไทยกับธุรกิจใน
ประเทศเป้าหมาย
- Benchmark Analysis
- SWOT Analysis

ที่มา: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

 ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการสารวจเชิงลึกภาคสนาม และการร่วมจัดทารายงานผลการ
สารวจภาคสนาม
ก. เตรียมการสารวจเชิงลึกภาคสนาม
- สรุปรายละเอียดที่สาคัญจากขั้นตอนที่ 1 ที่จะนาไปสู่การเสริม เพิ่มเติม หรือตรวจสอบ
ความถูกต้อง เช่น หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่สาคัญ ระบบสาธารณูปโภคที่น่าสนใจ
อุตสาหกรรมที่สาคัญ หรือข้อมูลที่ยังไม่สามารถหาได้จากวิธีการทางทุติยภูมิในประเทศ
- หารือกับ ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์การลงทุน หรือสนใจลงทุน เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้อง และสารวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในการเข้าไปลงทุน เช่น
ประเด็นที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษในสาธารณรัฐเปรู
- ติ ด ต่ อ นั ด หมายหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนด้ ว ย 3 วิ ธี ห ลั ก คื อ 1) ติ ด ต่ อ
หน่ว ยงานนั้น ๆ โดยตรง 2) ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยและ
สถานเอกอัครราชฑู ตหรือสถานกงสุ ล กิติมศักดิ์ที่รับผิดชอบดูแลประเทศนั้น ๆ และ
3) ประสานกับสถานเอกอัครราชฑูตหรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศนั้น ๆ ในไทย
เพื่อขอความช่วยเหลือในการอานวยความสะดวก รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินการด้านวิชาการ
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ข. การร่วมจัดทารายงานผลการสารวจข้อมูลภาคสนามกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง
กิจกรรมนี้ จะมีทีมวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับ
คณะของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วมประชุม พบปะหารือ และระดมความคิดเห็น
กับผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในประเทศ
นั้นๆ เพื่อรวบรวมและประมวลความคิดเห็นประกอบการจัดทารายงานการสารวจภาคสนาม
ทั้งนี้ เมื่อทีมวิจัยของมูลนิธิ สวค. ร่วมกับคณะของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้
ดาเนินการสารวจข้อมูลภาคสนามในสาธารณรัฐเปรู เสร็จสิ้นแล้ว คณะที่ปรึกษาจะดาเนินการจัดทา
รายงานผลการสารวจข้อมูลภาคสนามร่วมกับมูลนิธิ สวค. ต่อไป
 ขั้นตอนที่ 3 สรุปขอเสนอแนะนโยบาย และเผยแพร่การศึกษา
เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะและนโยบายการลงทุ น ในสาธารณรั ฐ เปรู มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด
ในการศึกษานี้จะจัดทาร่างข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
ประกอบกัน เพื่อนาเสนอในการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นและเผยแพร่ความรู้ ก่อนที่จะนาข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์จากการสัมมนามาปรับใช้ในข้อเสนอแนะต่อไป
หลังจากได้จัดทาข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว คณะที่ปรึกษาจะส่งมอบผลการศึกษา เป็น 2 ส่วน
คือ (1) รายงานผลการดาเนิน กิจกรรม จานวนอย่างน้อย 7 ชุด และ (2) รายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์จานวนอย่างน้อย 20 ชุด และรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (แผ่นซีดี)
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1.5 แผนการดาเนินงาน
โครงการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี ร ะยะเวลา 4 เดื อ น (เริ่ ม ณ 15 พฤษภาคม 2557 และสิ้ น สุ ด ณ
15 กันยายน 2557) โดยมีแผนการดาเนินงาน ดังนี้
ตารางแสดงแผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการเมือง เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน สังคม และโครงสร้างพื้นฐาน
2. ศึกษารวบรวมขั้นตอนการลงทุน กฎหมาย ระเบียบวิธีการลงทุน และสถานการณ์การลงทุน
ส่ งมอบรายงานขั้นต้ น (Inception Report)
3. วิเ คราะห์โอกาส/ลูท่ าง สาขาการลงทุนทีน่ ่าสนใจ
4. ศึกษาแนวทางการขยายตลาดการค้า/การลงทุนไปในภูมิภาค
5. สรุปผลการศึกษาทีส่ าคัญจากข้อ 1 ถึงข้อ 4 และหารื อกับภาคเอกชน
6. ส่งร่างกาหนดการเดินทางให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนพิจารณา โดยดาเนิ นการร่วมกับมูลนิ ธิ สวค.
7. ติดต่อนัดหมายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประสานการเดินทาง
ส่ งรายงานความก้าวหน้ า 1 (ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล ทุติยภูม)ิ
8. จัดทารายงานผลการดาเนิ นกิจกรรมสารวจภาคสนามร่วมกับมูลนิ ธิ สวค.
9. ร่างกาหนดการสัมมนา และการเตรี ยมการจัดสัมมนา
10. คัดสรรและจัดหาวิทยากร
ส่ งรายงานความก้าวหน้ า 2 (ผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล ภาคสนาม)
11. จัดสัมมนา
12. สรุปผลการสัมมนา
ส่ งมอบรายงานการดาเนินกิจกรรม และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

หมายเหตุ: มูลนิธิ สวค. จะเดินทางไปสารวจภาคสนาม เพื่อคณะที่ปรึกษาจะได้นาข้อมูลจากการสารวจภาคสนามดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดาเนินการตามกิจกรรมที่ 8 – 12 ต่อไป

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 สร้ า งความรู้ แ ละความเข้ า ใจในโอกาสการลงทุ น ไทยในสาธารณรั ฐ เปรู แก่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และนักธุรกิจไทยที่สนใจ
1.6.2 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนของประเทศเป้าหมาย
1.6.3 สร้างความสนใจแก่นักธุรกิจไทยในการไปลงทุนในกลุ่มประเทศเป้าหมายในอนาคตตามนโยบาย
สานั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน ขยายธุรกิจการลงทุน ระหว่างไทยและประเทศ
เป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันสร้างความได้เปรียบให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย
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1.7 คุณสมบัติของที่ปรึกษา
คณะที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุ ฒิที่เป็นทั้งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนใน
ต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทางานด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อโครงการนี้อย่างครบถ้วน ดังรายนาม
ที่ปรากฏดังตารางข้างล่างนี้
รายชื่อคณะที่ปรึกษา
ชื่อ
ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ
ดร. ธีธัช เชื้อประไพศิลป์
ดร. มานะ ลักษมีอรุโณทัย
ดร. วัฒนี ศิริทัตสวัสดิ์
ดร. นนทร์ วรพาณิชช์
นายอนุสรณ์ มินพิมาย
นางสาวชมเกตุ งามไกวัล
นายกฤษฎิ์ แก้วหิรัญ
นายชัยวัฒน์ สุกาญจนกุล
นายเตชทัต คุณากูรหรรษา
นายอาทิตย์ ว่องวิกย์การ
นายจารุกิตติ์ รัตนนาคะ
นางสาวนัทธมน ทรงศิริสมบัติ
นางสาวชลิดา ภัทรจารึก
นางสาวศิริทิพย์ แก้วเรือง
นางสาวรุจิดา ชูสุวรรณ
นายโอภาส หงส์พิทักษ์นภา
นางสาวกันทิมา สังข์ลาใย

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการโครงการ
นักวิจัยอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในต่างประเทศ
นักวิจัยอาวุโส
นักวิจัยอาวุโส
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
หัวหน้าทีมสนับสนุนด้านการจัดการสารวจภาคสนาม
การจัดสัมมนาและฝึกอบรม
เลขานุการโครงการ
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ภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน และกฎระเบียบ
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2.1 บทนา
ในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน/การทาธุรกิจ ตลอดจนกฎระเบียบการ
ลงทุนและการทาธุรกิจในสาธารณรัฐเปรู ในประเด็นดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนการลงทุน กฎหมาย ระเบียบวิธีการลงทุน และสถานการณ์การลงทุน
 สถานการณ์ และแนวโน้มเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

2.2 ภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน และกฎระเบียบ
การลงทุนในสาธารณรัฐเปรู
2.2.1 ขั้นตอนการลงทุน กฎหมาย ระเบียบวิธีการลงทุน และสถานการณ์การลงทุน ของสาธารณรัฐ
เปรู
2.2.1.1 ภาพรวมระดับการเปิดเสรีในทางธุรกิจ
ในปี 2557 World Heritage Foundation ได้จัดอันดับคะแนนด้านเสรีภาพทางเศรษฐกิจของ
สาธารณรั ฐ เปรู อยู่ ที่ 67.4 คะแนน ซึ่ งลดลงจากปี ก่อน 0.8 คะแนน เพราะถึงแม้ว่าการค้าระหว่า ง
ประเทศจะเสรีมากขึ้น แต่ความเสรีด้านแรงงานและธุรกิจที่ลดลงมาก ทาให้สาธารณรัฐเปรูอยู่ในลาดับที่
7 จาก 29 ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้และกลางหรือประเทศแถบแคริเบียน
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ตารางที่ 2.1:

คะแนนระดับการเปิดเสรีการค้าของสาธารณรัฐเปรูประจาปี 2557

คะแนนระดับการเปิดเสรีการค้าของสาธารณรัฐกานา ประจาปี 2557
สาธารณรัฐเปรู

ค่าเฉลี่ยของทั้งโลก

ค่าเฉลี่ยในภูมิภาค

67.4

60.3

59.7

ประเทศที่เปิดเสรี

ประเทศไทย
74.8

ที่มา: The Heritage Foundation (2014)

ตารางที่ 2.2:

คะแนนและลาดับการเปิดเสรีด้านต่างๆ ของสาธารณรัฐเปรูประจาปี 2557
ประเทศ

อันดับโลก

เสรีภาพทางธุรกิจ
เสรีภาพทางการค้า
เสรีภาพทางการคลัง
การใช้จ่ายของรัฐบาล
เสรีภาพด้านเงินตรา (Financial)
เสรีภาพด้านการลงทุน
เสรีภาพด้านการเงิน (Monetary)
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
การปลอดคอร์รัปชั่น
เสรีภาพด้านแรงงาน

74
37
97
17
41
46
9
70
81
94

คะแนน
70.6
87
79.1
89.1
60
70
83.3
40
34
61.4

ค่าเฉลี่ยโลก
64.6
74.8
77.6
62.5
73.9
54.9
48.7
42.6
39.3
61.7

ที่มา: The Heritage Foundation (2014)

โดยสามารถนามาแยกพิจารณาใน 4 มิติดังนี้
 กฎระเบียบ
การเริ่มดาเนินกิจการในสาธารณรัฐเปรูมีขั้นตอนเพียง 5 ขั้นตอน ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่ งเดือน
อีกทั้งยังไม่ได้กาหนดจานวนเงินทุนขั้นต่าในการลงทุน อย่างไรก็ดี การขอใบอนุญาตยังคงจาเป็นต้องใช้
เวลามากและมีต้นทุนสูง และได้มีการปรับกฎหมายแรงงานให้มีความเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาล
ยังคงให้เงินอุดหนุนทางพลังงานและภาคการผลิตรถยนต์และพลังงานในครัวเรือน
 รัฐบาล
การจัดเก็บ ภาษีธุรกิจและภาษีบุคคลธรรมดาสู งสุดอยู่ที่ร้อยละ 30 นอกเหนือจากนี้ยังมีการ
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกรรมทางการเงินซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17 ของ GDP ทั้งนี้ รัฐบาลพยายาม
ปรับ นโยบายการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อรั กษาความมั่นคงทางการคลัง โดยที่ปัจจุบันสั ดส่ วนของรายจ่าย
รัฐบาลอยู่ที่ร้อยละ 19 ของ GDP และหนี้ส าธารณะลดลงต่ากว่าร้อยละ 20 ของผลผลิตมวลรวมใน
ประเทศ
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 การบังคับใช้กฎหมาย
ความไม่โปร่งใสถือเป็นปัญหาสาคัญของสาธารณรัฐเปรู ถึงแม้ว่าอดีตผู้นาของสาธารณรัฐเปรูจะ
ได้รับ การดาเนิ นคดีคอร์รั ปชั่น แล้ ว แต่ส มาชิกในสภาและผู้ พิพากษาต่างก็ยังถูกสอบสวนในประเด็น
ดังกล่าวเช่นเดียวกัน
 การเปิดตลาด
สาธารณรัฐเปรูมีอัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ร้อยละ 1.5 โดยในปี 2013 สาธารณรัฐ
เปรู เม็กซิโกและโคลัมเบีย ได้ร่วมมือภายในกรอบเจรจาการค้าเสรี โดยจากัดปริมาณการนาเข้าเพียง
เฉพาะสินค้าเครื่องนุ่งห่มและยานยนต์ นอกจากนี้ การลงทุนจากต่างประเทศได้รับการคุ้มครองในสถานะ
เดียวกันกับเอกชนภายในประเทศ การเข้าถึงเงินทุนของภาคเอกชนในเปรูดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคการเงิน
และความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ และสถานะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ใน
ระดับต่า
 ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Environment Risk)
ในปี 2014 Business Monitoring International (BMI) ได้จัดอันดับให้เปรูอยู่ในอันดับที่ 64
จาก 172 ประเทศ ในด้านของสภาพแวดล้อมในการทาธุรกิจ และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบ
อเมริกาใต้ สภาพแวดล้อมในการทาธุรกิจของประเทศเปรูถือว่าดีเ ป็นลาดับที่ 5 รองจาก ชิลี อุรุกวัย
เม็กซิโก และบราซิล ตามลาดับ และมี แนวโน้มที่จะได้อันดับที่ดีขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้ให้คามั่นสัญญา
และมีการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร และการขนส่ ง ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
(Public-Private Partnership)
ในด้านสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจในประเทศเปรูนั้น ได้พิจารณาในประเด็นสาคัญ
ต่างๆ ดังนี้
 กฏระเบียบ (Legal Framework)
รัฐบาลได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานของกระบวนการยุติธรรม โดยมีการปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบขั้นตอนในศาล นอกจากนี้การจัดตั้งศาลแพ่งช่วยทาให้ระยะเวลาในการดาเนินคดีทางแพ่ง
และการบังคับคดีเฉลี่ยของประเทศลดลงอย่างมาก ถึงแม้จะจานวนคดีในชั้นศาลจะมีมาก โดยที่ปัญหา
หลักที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานของศาลคือคอร์รัปชั่น
 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (Property Rights)
ปัญหาหลักในการคุ้มครองทรัพย์สินของเปรูคือความล่าช้าของการตัดสินคดีความในชั้นศาลและ
การบังคับคดีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจอาจทาได้ยาก ทั้งนี้ ปัญหาการครอบครองทรัพย์สินในเปรู
ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ โดยจานวนคดีความในชั้นศาลมีจานวนมาก และใช้เวลานาน
 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights)
การพัฒนาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของเปรูมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ การ
ปรับปรุงระเบียบในการจดสิทธิบัตรและตราสินค้า ซึ่งจะเป็นการป้องกันการนาเข้าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่
ยังแพร่หลายในปัจจุบัน
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ตารางที่ 2.3: คะแนนประเมินและลาดับของสภาพแวดล้อม
ในการทาธุรกิจของประเทศในอเมริกาใต้
ชิลี
อุรุกวัย
เม็กซิโก
บราซิล
เปรู
โคลัมเบีย
คอสตาริกา้
ปานามา
อาร์เจนตินา
ปารากวัย
เอลซัลวาดอร์
กัวร์เตมาลา
นิการากัว
เอกวาดอร์
โบลิเวีย
ฮอนดูรสั
เวเนซูเอล่า
ที่มา: BMI (2014)

ตารางที่ 2.4:

สภาพแวดล้อมในการ
ดาเนินธุรกิจ
64.0
59.8
53.8
53.7
53.5
52.6
52.1
51.6
48.3
43.2
42.0
40.9
40.3
38.4
37.5
36.3
32.6

อันดับ

แนวโน้ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

การจัดอันดับด้านความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจและความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ
(Business and Operation Risk Ratings)

หมายเหตุ: คะแนนสูงสุดเท่ากับ 100 ซึ่งเป็นค่าที่มีความเสีย่ งต่าที่สดุ
ที่มา: BMI (2014)
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 ปัญหาคอร์รัปชั่น
การจัดอันดับของ Transparency International (2013) ได้จัดอันดับให้สาธารณรัฐเปรูอยู่ใน
อันดับที่ 83 จาก 176 ประเทศในด้านความโปร่งใสของนโยบาย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเพิ่มโทษคดี
การคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ เปรูยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับการสนับสนุนการปราบปรามคอร์รัปชั่นจาก
ประเทศในกลุ่ม G8 จึงทาให้เปรูต้องดาเนินการแก้ไขการคอร์รัปชั่นทั้งในด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง การ
จัดทางบประมาณทั้งในส่วนกลางและระดับท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการลงทุนของเอกชน
ตารางที่ 2.5:

การจัดอันดับประเมินด้านกรอบกฎหมาย/กฎระเบียบ (Lagal Framework Rating)

หมายเหตุ: คะแนนสูงสุดเท่ากับ 100
ที่มา: BMI (2014)

2.2.1.2 การจัดตั้งธุรกิจ
กฎหมายของสาธารณรัฐเปรูอนุญาตให้มีการจัดตั้งธุรกิจได้หลากหลายรูปแบบ โดยมี 3 รูปแบบ
หลัก ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. บริษัท (Company)
การจดทะเบียนบริษัทในเปรูไม่มีการกาหนดจานวนทุนขั้นต่า สาหรับชื่อบริษั ท หากเป็นบริษัทที่
ไม่เปิดขายหุ้นให้บุคคลทั่วไป จะต้องต่อท้ายชื่อกิจการด้วย S.A.C. หากเป็นบริษัทที่ขายหุ้นให้บุคคลทั่วไป
จะต่อท้ายชื่อด้วย S.A.A. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมีอย่างน้อย 2 คนหรือคณะบุคคล อาจเป็นผู้มีสัญชาติ
เปรูหรือไม่ก็ได้ ไม่จากัดจานวนผู้ถือหุ้ นยกเว้นกรณี S.A.C. ที่จากัดจานวนผู้ถือหุ้นสูงสุดอยู่ที่ 20 ราย
สาหรับประเภทบริษัทจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน และกฎระเบียบการลงทุน | 2-5

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเปรู

 รูปแบบ Direct Creation ซึ่งหุ้นทั้งหมดจะนาไปฝากไว้ในบัญชีที่เปิดกับสถาบันการเงินของ
เปรู เมื่อฝากแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถถอนได้โดยใช้หนังสือรับรองบริ ษัทที่ได้รับการรับรอง
จากทนายความ
 รูปแบบ Offer to thirds ซึ่งหุ้นทุนทั้งหมดจะฝากไว้ที่สานักทะเบียนการค้า
สาหรับระยะเวลาการดาเนินการของบริษัททั้งสองแบบนั้นไม่มีข้อจากัด คณะผู้บริหารจะได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะผู้ถือหุ้น และต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาล ผู้ดารงตาแหน่งกรรมการไม่จาเป็นต้อง
เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น และไม่ มี ข้ อ จ ากั ด เรื่ อ งสั ญ ชาติ อย่ า งไรก็ ต าม จ านวนกรรมการมี ไ ม่ ต่ ากว่ า 3 คน
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการ สาหรับการแบ่งเงินปันผล จะแบ่งจากกาไรของบริษัทหรือ
เงินทุนสารองของบริษัท เงินปันผลจะถูกแบ่งสรรระหว่างผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นที่ถือ
2. บริษัทจากัด (Limited Liability Company: S.R.L.)
เป็นการแบ่งหุ้นออกเป็นส่วนๆ ละเท่ากันไม่อยู่ในรูปหลักทรัพย์ซื้อขายทอดตลาด ผู้เป็นหุ้นส่วน
จะมีจานวนไม่เกิน 20 ราย หุ้นของหุ้นส่วนแต่ละคน จะต้องจดทะเบียนเต็มจานวนมูลค่าหุ้น มูลค่ าหุ้นจะ
ถูกกาหนดในสัญญาหุ้นส่วน ไม่มีการกาหนดมูลค่าหุ้นขั้นต่า การบริหารบริษัทอาจแต่งตั้งผู้จัดการขึ้นมา
เพื่อเป็นตัวแทนได้
3. สานักงานสาขา (Branch)
ธุรกิจต่างชาติสามารถตั้งสานักงานสาขาในเปรูได้โดยต้องจดทะเบียนกับสานักทะเบียนการค้า
สานักงานสาขามีฐานะเป็นเพียงตัวแทนบริษัทในการจัดการเรื่องต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งและมอบอานาจ
ตัวแทนบริหารจากบริษัทแม่
 การลงทุนของธุรกิจต่างชาติ
การลงทุนของธุรกิจต่างชาติในเปรูมีข้อกาหนดดังนี้
1. การลงทุนจากต่างชาติไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐบาล ยกเว้นในธุรกิจธนาคารและทางทหาร
นักลงทุนต่างชาติต้องจดทะเบียนกับ CONITE ซึ่งกากับดูแลนโยบายของเปรูด้านการลงทุน
จากต่างชาติ
2. ไม่มีข้อจากัดในการส่งคืนกาไร เงินปันผล ค่าลิขสิทธิ์ และเงินลงทุนกลับประเทศหลักจากถูก
หักภาษีแล้ว
3. ไม่อนุญาตให้ มีการจ้างต่างชาติมากกว่าร้อยละ 20 ของพนักงานทั้งหมดของธุรกิจ และ
รายได้เงินเดือนรวมของต่างชาติต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของรายจ่ายเงินเดือนรวม
 ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ
ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจในประเทศเปรูนั้น ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.6:
ขั้นตอน
1
2

3

4
5

ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจในเปรู

รายละเอียด
ตรวจสอบชื่ อทีจ่ ะใช้สาหรับการจดทะเบียนและจองผ่าน
ระบบออนไลน์
การเตรี ยมตราสารจัดตั้งและคัดเลือกทนายความสาหรับการ
ให้ขอ้ มูลบริ ษทั ผ่านระบบออนไลน์
ผูล้ งทุนทาการลงชื่ อในตราสารจัดตั้งพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ทะเบียนการค้า(Public Register of Commerce) ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ จะได้รับใบอนุ ญาตธุรกิจและเลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
การลงตราสมุดบัญชี (Accounting Book) และบันทึก (Minute
Book)
ได้รับในอนุ ญาตประกอบกิจการจากท้องถิ่น(Municipal from
City Council)

ระยะเวลา

ค่ าใช้ จ่าย

น้อยกว่า 1 วัน

4 PEN สาหรับการตรวจสอบและ 18 PEN สาหรับการจอง

น้อยกว่า 1วัน

ไม่มคี า่ ธรรมเนี ยม

8 วัน

200 USD สาหรับการตรวจตรารับรองเอกสารและ อีกร้อยละ
0.3 จากเงินทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ จะต้องเสีย
ค่าธรรมเนี ยมต่อการจัดตั้ง 15 USD และ 8 USD ของการนัด
หมายผูต้ รวจสอบหรื อ ผูแ้ ทน โดยทั้งหมดจะไม่เกิน 3,700 PEN

1 วัน

7 USD ต่อหน้า ไม่เกิน 100 หน้า ธุรกิจโดยส่วนมากจะอยู่
ระหว่าง 5-9 หน้า ซึ่งจะมีคา่ ใช้จา่ ยราว 35-63 USD

15 วัน

ขึ้นอยูก่ บั ทีต่ ้งั ของบริ ษทั (ราว 391 ถึง 489 PEN)

ที่มา: Doing Business 2014, World Bank Group

 ระบบภาษี
โดยทั่วไป ในประเทศเปรู การประเมินภาษีจะทาการประเมินรายปี ประจางวด 1 มกราคม ถึง
31 ธันวาคม ของทุกปี ประกอบด้วย
1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตารางที่ 2.7:

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้
อัตราภาษี (%)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
30
ที่มา: อ้างอิงจาก EY สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
เว็บไซต์: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-201415/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตารางที่ 2.8:

อัตราภาษีแต่ละลาดับในหน่วยภาษี

ลาดับในหน่วยภาษี
อัตราภาษี (%)
สูงถึง 27 หน่วยภาษี (UITs) (S/. 102,600 หรือ US$ 32,645)
15
จาก 27 UITs ถึง 54 UITs (S/. 205,200 หรือ US$ 73,285)
21
ส่วนที่เกินจาก 54 UITs
30
ที่มา: อ้างอิงจาก EY สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
เว็บไซต์: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-201415/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf
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3. ภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตารางที่ 2.9:
ประเภทภาษี
ภาษีศุลกากร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

สรุปภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตราภาษี
ฐานภาษี
0%, 6% and 11%
CIF Value
18%
CIF + ภาษีศุลกากร

ที่มา: อ้างอิงจาก EY สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
เว็บไซต์: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-201415/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf

4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตารางที่ 2.10: อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย สาหรับบริษัทที่ไม่ได้มีภูมิลาเนาในเปรู
ประเภทรายการ
อัตราภาษี (%)
การจ่ายเงินปันผลและรูปแบบอื่น ๆ ของการแบ่งกาไร รวมถึงการส่งกาไรออกจากสาขา
4.10
การจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัทที่ไม่ได้มีภูมิลาเนาในเปรู
4.99
การจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ในต่างประเทศ
30.00
การจ่ายค่าบริการการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (Technical assistance services) ซึ่งมี
15.00
การใช้บริการดังกล่าวในเปรู
การจ่ายค่าบริการเกี่ยวข้องกับระบบดิจิตอลในเปรู
30.00
ค่าลิขสิทธิ์
30.00
กาไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital gains) ผ่านตลาดหลักทรัพย์ Lima Stock
Exchange (BVL) ซึ่งรวมถึง
- การขายต่อ ขายคืน หุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นๆที่ถูกตราโดยบริษัทที่
5.00
จัดตั้งขึ้นในเปรู
- การขายหลักทรัพย์ทางอ้อม (Indirect disposal of shares) ของหลักทรัพย์ของ
บริษัทสัญชาติเปรู
กาไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital gains) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ Lima Stock
Exchange (BVL) ซึ่งรวมถึง
- การขายต่อ ขายคืน หุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นๆที่ถูกตราโดยบริษัทที่
30.00
จัดตั้งขึ้นในเปรู
- การขายหลักทรัพย์ทางอ้อม (Indirect disposal of shares) ของหลักทรัพย์ของ
บริษัทสัญชาติเปรู
รายได้อื่นๆที่ได้จากดาเนินธุรกิจที่อยู่ในขอบข่ายของเปรู
30.00
ที่มา: อ้างอิงจาก EY สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
เว็บไซต์: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-201415/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf
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 ตลาดแรงงานในประเทศ
ค่ า แรงขั้ น ต่ าในประเทศเปรู นั้ น ถู ก ก าหนดโดยภาครั ฐ โดยมี ก ารพิ จ ารณาปรั บ เปลี่ ย นอยู่
ตลอดเวลา ทั้งนี้ ค่าแรงขั้นต่าในประเทศเปรูในปัจจุบัน (2014) กาหนดไว้ที่ประมาณ 268.8 ดอลลาร์ต่อ
เดือน นอกจากนี้ นายจ้างมีภาระต้องสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง
ถึงแม้ว่าในตลาดแรงงานเปรูจะมีแรงงานมีฝีมือขั้นกลางจานวนมาก แต่ก็มีปัญหาความขาดแคลน
แรงงานฝีมือขั้นสูง และมีค่าแรงค่อนข้างสูง โดยที่รัฐบาลเปรูได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายค่าจ้างขั้นต่า
เพิ่มขึ้นเป็น 750 PENN ต่อเดือนในปี 2012 การจัดตั้งสหภาพแรงงานสามารถทาได้ง่ายโดยเปรียบเทียบ
แรงงานสามารถจัดตั้งสหภาพได้มากกว่าหนึ่งสหภาพ ทั้งนี้ก่อนการประท้วงของแรงงานต้องได้รับอนุญาต
จากกระทรวงแรงงาน ในกรณีธุรกิจที่สาคัญต่อสาธารณะจะถูกกาหนดให้ต้องมีพนักงานจานวนหนึ่งที่ต้อง
ให้บริการแก่สาธารณะได้ตลอดเวลา เพื่อให้การประท้วงไม่กระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจใน
วงกว้างการเพิ่มขึ้นของข้อกาหนดเกี่ยวกับการปลดพนักงาน ทาให้ธุรกิจไม่ต้อ งการเพิ่มการจ้างแรงงาน
และเป็นโอกาสกับธุรกิจที่รับช่วงต่อ (Outsourcing)
เวลาทางานปกติ คือ 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 5 วันต่อสัปดาห์ โดยสามารถยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงาน
แต่ต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และ 6 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้กฎหมายแรงงานได้กาหนดสิทธิลาพักร้อน
ได้ปีละ 30 วัน
ตารางที่ 2.11: คุณภาพของกาลังแรงงานของกลุ่มประเทศอเมริกาใต้

หมายเหตุ: ข้อมูลความหนืดในการปรับตัวในตลาดแรงงาน (Labor Market Rigidity) มาจาก Ease of Doing Business,
World Bank
ที่มา: BMI และ International Labor Organization, World Bank (2014)
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2.2.1.3 นโยบายส่งเสริมการลงทุน
เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เปรูได้ออกมาตรการที่ให้สิทธิประโยชน์ เช่น การ
ยกเว้นภาษี การใช้นโยบายส่งเสริมการแข่งขัน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดตั้งหน่วยงาน
ที่รั บ ผิ ดชอบดูแลให้ ความช่ว ยเหลื อผู้ ลงทุน คือ Private Investment Promotion Agency
(PROINVERSION)
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญของเปรูได้ให้หลักประกันการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันระหว่างคนชาติและนักลงทุน
ต่างชาติ ยกเว้นภายในอาณาเขต 50 กิโลเมตรจากพรมแดนของประเทศ รัฐธรรมนูญยังอนุญาตให้รัฐ
สามารถใช้มาตรการตอบโต้ประเทศที่ใช้ มาตรการกีดกันที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติให้บริการเกี่ยวกับขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ
และการแพร่ภาพและกระจายเสียง (Broadcasting)
กฎหมายของเปรูที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ได้แก่
1. กฎหมายการลงทุนของต่างชาติ (Foreign Investment Law: Legislative Decree
No.662)
ภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ ปี ค.ศ. 2002 ก าหนดหลั ก การปฏิ บั ติ ที่ เ ท่ า เที ย มกั น ระหว่ า งนั ก ลงทุ น
ในประเทศกับนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งให้หลักประกันให้นักลงทุนต่างชาติสามารถโอนเงินทุนทั้งหมด
เงินปันผล และกาไรออกนอกประเทศได้โดยเสรี
2. กฎหมายเพิ่มการลงทุนของภาคเอกชน (Framework Law for the Growth of Private
Investment: Legislation Decree No. 757)
3. กฎหมายส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ (Law for the
Promotion of Private Investment in Public Infrastructure Works and Public
Services: Supreme Decree No. 059-96-PCM)
 นโยบายการส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investment Policy)
นโยบายการลงทุนของเปรูโดยภาพรวมให้การส่งเสริมทั้งการลงทุนภายในประเทศและการลงทุน
จากต่างประเทศ โดยนโยบายการแปรสภาพธุรกิจจากรัฐไปสู่เอกชน (Privatization) เป็นปัจจัยสาคัญใน
การดึง ดูด การลงทุน จากต่า งชาติ เข้า สู่ ป ระเทศเปรู ในด้ านกฎระเบีย บเพื่อ การดึง ดูด การลงทุน จาก
ต่างประเทศ รัฐบาลเปรูได้จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนที่มีชื่อว่า PROINVERSION ซึ่งทาหน้าที่รับ
การขึ้ น ทะเบี ย นธุร กิจ และการให้ อนุ ญ าตธุ รกิจที่ เกี่ย วข้องกับอุ ตสาหกรรมเหมื องแร่ ทองแดง และ
พลังงาน นอกจากนี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่ง กฎหมายคุ้มครองการลงทุน และการเจรจา
การค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกา เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศของเปรู เพราะ
เป็นการสร้างความชัดเจนของการลงทุน ความโปร่งใสในการดาเนินงาน และลดขั้นตอนในการทาธุรกิจ
ข้อจากัดในการทาธุรกิจในเปรูมีไม่มาก ถึงแม้ว่าจะมีนโยบายห้ามการลงทุนของชาวต่างชาติใน
ธุรกิจบางประเภท เช่น กิจการแพร่ภาพและกระจายเสียง (Broadcasting) เหมืองแร่ และในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับยุทโธปกรณ์ และการป้องกันประเทศจะต้องได้รับอนุญาตก่อนการลงทุนจากต่างประเทศ
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ตารางที่ 2.12: การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศละตินอเมริกา

ที่มา: UNCTAD และ BMI

2.2.1.4 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กฎหมายของเปรูในปัจจุบันครอบคลุมเขตการค้าพิเศษ 2 เขต ได้แก่ Central of Export,
Transformation, Industry, Commercialization and Services (CETICOS) และ The Tacna
Industry Free Zone (Zone Franca de Tacna, ZOFRATACNA) กฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษีของเขตการค้าเหล่านี้ถูกนามาใช้ในสาหรับนักลงทุนเปรูและนักลงทุนชาวต่างชาติ เขตการค้าเหล่านี้
มีไม่ค่อยประสบความสาเร็จจากการดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่มากนักและมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจเปรู
เพียงเล็กน้อย
CETICOS มีการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ภายในและแถบชายฝั่งของเมือง Ilo Matarani
และ Paita โดยจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการส่งออกของกิจกรรมฟาร์มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
บริษัทที่จัดตั้งใน CETICOS จะได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีบารุงท้องที่และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการส่งออกและนาเข้าสินค้า
ภาพรวมโดยทั่วไปที่เป็นแรงจูงใจทั้งหมดที่มีต่อนักลงทุนต่างชาติ เช่น การคืนเงินในการถือครอง
เครื่องจักรและสินค้าที่อยู่ในขั้นเตรียมการผลิตหรือ Pre-Production Stage (ซึ่งได้รับสิทธิสูงสุดถึง 5 ปี)
ZOFRATACNA ในเมืองตักนาก็มีการใช้ผลประโยชน์ด้านภาษีในการดึงดูดนักลงทุนเช่นเดียวกับที่พบใน
CETICOS ด้ ว ย โดย ZOFRATACNA นั้ น ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตั้ ง แต่ ปี 2002 เพื่ อ ที่ จ ะกระตุ้ น การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็มีความพยายามสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน
2.2.1.5 ข้อตกลงระหว่างประเทศ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปรูพึ่งพาการเปิดประเทศและการแข่งขันในด้านการส่งออก ซึ่ง
แนวทางการพัฒนานี้ค่อนข้างประสบความสาเร็จ และเป็นเครื่องมือที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิ จและลด
ความยากจนในเปรูได้
เปรูได้ทาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับตลาดขนาดกลางและขนาดใหญ่จานวนมาก โดยใน
ปัจจุบัน FTA ครอบคลุมเกือบร้อยละ 95 ของการส่งออก เปิดโอกาสให้สินค้าของเปรูเข้าสู่ตลาดภายใต้
ข้อตกลงของแหล่งกาเนิดสินค้าและภายใต้เงื่อนไขของ 53 ประเทศ รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา จีน
แคนนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย สิงคโปร์ และสหภาพยุโรป
การขยายตัวของตลาดและการเพิ่มจานวนของข้อตกลงทางการค้าที่เปรูได้ลงนามทาให้มีการ
ส่งออกเพิ่มมากขึ้นรวมถึงบริษัทที่ส่งออกด้วย โดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าพื้นเมือง แม้ว่าการส่งออกของ
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สินค้าพื้นเมืองครอบคลุมร้อยละ 78 ของสินค้าส่งออกของประเทศทั้งหมด แต่การเปิดเสรีทางการค้า
ดังกล่าวได้สร้างลู่ทางในการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าพื้นเมือง เป็นสาคัญ ยกตัวอย่าง ใน 3 ปีแรกของ
การค้ าเสรี กับ ประเทศสหรั ฐ อเมริ กาท าให้ ห น่ว ยภาษีเ พิ่มขึ้น 488 หน่ว ยส าหรับสิ นค้ าที่ ไม่ใช่ สิ นค้ า
พื้นเมืองที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ขณะที่สังเกตได้ว่าสินค้าที่ไม่ใช้สินพื้นเมืองเพิ่มขึ้น 204 หน่วยในปีที่
2 ในการทาการค้าเสรีกับประเทศจีน
นอกจากนี้ ข้ อ ตกลงทางการค้ า เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการดึ ง ดู ด การลงทุ น ทางตรงจาก
ต่างประเทศ ทาให้ไปส่งเสริม ผลิตภาพของบริษัทต่างๆ และการส่งทอดความรู้ทางเทคโนโลยีส่งผลให้
ต้น ทุน ในการน าเข้า วัต ถุดิ บ และคุณ ภาพของปัจ จัย การผลิ ต ลดต่าลง ข้ อตกลงทางการค้ าท าให้ เ กิ ด
แรงจูงใจรวมตัวกันเป็นมาตรฐานสากล ทาให้บริษัทต่าง ๆ ในเปรูเกิดการพัฒนาทางด้านการจัดการและ
การขนส่งอย่างเป็นรูปธรรม
 ข้อตกลงด้ านการลงทุน ปัจจุบัน เปรูได้มีข้อตกลงในด้านการลงทุนกับ 53 ประเทศ
เรียบร้อยแล้ว ข้อตกลงทุนด้านการลงทุนที่สาคัญ ได้แก่ ทวิภาคีการส่งเสริมการลงทุนและ
คุ้มครอง (BRIPPAs) กับ 29 เขตเศรษฐกิจประกอบด้วย เยอรมัน อาเจนตินา ออสเตรเลีย
โบลิเวีย จีน โคลอมเบีย เกาหลีใต้ คิวบา เดนมาร์ก เอกัวดอร์ เอลซาวาดอร์ สเปน ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย นอร์เวย์ เนเธอแลนด์ ปารากวัย โปรตุเกส สหราชอาณาจักร
เช็ ก โรมั น เนี ย สวี เ ดน สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ ไทย สหภาพเศรษฐกิ จ ระหว่ า งเบลเยี่ ย มและ
ลักเซมเบิร์ก และเวเนซุเอลา นอกจากนี้ เปรูได้ทาข้อตกลงร่วมมือเกี่ยวกับการลงทุนกับ
ภาคเอกชน และยังได้ทาสัญญาข้อตกลงในกรณีพิพาทในเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศ
(ICSID) ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างนักลงทุน
 ความตกลงเขตการค้าเสรีเปรู
โดยในรายละเอีย ดของความตกลงเขตการค้า เสรีของเปรู ทั้งที่มีการประกาศใช้ และอยู่ใ น
ระหว่างการต่อรองนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ข้อตกลงที่เป็นพหุภาคี - World Trade Organization (WTO)
2. ข้อตกลงทวิภาคี - เขตการค้าเสรีสหภาพยุโรป (EFTA), Switzerland, Iceland,
Liechtenstein, Norway, Canada, Chile, China, South Korea, Costa Rica,
Cuba, United States, Japan, Southern Common Market (MERCOSUR) –
Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, Mexico, Panama, Singapore,
Thailand, European Union, Venezuela
รอการประกาศใช้; Guatemala, Pacific Alliance (Colombia, Chile, Mexico, Peru)
อยู่ในช่วงพิจารณาและต่อรอง: Honduras, El Salvador, Thailand, Turkey TransPacific Partnership (TPP): Brunei, Chile, New Zealand, Singapore, Australia, United States,
Malaysia, Vietnam, Canada, Mexico, Japan, Peru

ภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน และกฎระเบียบการลงทุน | 2-12

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเปรู

นอกจากนี้ เปรู เป็ น สมาชิกหนึ่งใน 20 เขตเศรษฐกิจของ Asia Pacific Economic
Cooperation (APEC) และยังเป็นสมาชิกของ Latin American Integration Association (ALADI)
และรอการบังคับใช้ข้อตกลงกับ Pacific Alliance (Columbia, Chile Mexico)
ทั้งนี้ สามารถสรุปข้อตกลงการค้าเสรีที่สาคัญของเปรูได้ดังนี้
1. เขตการค้าเสรี เปรู-จีน (FTA)
ในแง่ของเศรษฐกิจประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจมากในช่วง 2
ทศวรรษที่ผ่านมา (ประมาณร้อยละ 10 ต่อปี) โดยเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดของตลาดกว่า 1.35 พันล้านคน
ซึ่งมีผู้บริโภคที่มีอานาจการซื้อสูงถึง 350 ล้านคน ข้อตกลงนี้ได้เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2010
ในเดือนกรกฎาคม 2012 การส่ งออกไปประเทศจีน เติบโตขึ้ นเฉลี่ ย 31% ต่อ ปี ในช่ว ง
ระหว่ า งปี 2002-2012 สิ น ค้ า ส าคั ญ ที่ เ ปรู ส่ ง ออกไปจี น ได้ แ ก่ ทองแดง เหล็ ก ตะกั่ ว และสั ง กะสี
ขณะเดียวกัน จีนส่งออกเครื่องจักร โทรศัพท์มือถือและสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงไปยังเปรู สินค้าที่เปรูได้
ผลประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ ปลาหมึกยักษ์ องุ่นสด อโวคาโด มะม่วง
บาเลย์ และปาปริก้า เป็นต้น
2. การส่งเสริมการค้า เปรู-สหรัฐอเมริกา
เปรูสามารถเข้าถึงการค้าผ่านศุลกากรกับสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1991 ซึ่งอนุญาตโดยสมาชิก
สภาของอเมริกา ผ่าน Andean Trade Preference Act (ATPA) ทั้งนี้ การส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่
ไม่ใช่สินค้าพื้นเมือง (สัดส่วนประมาณ 96% ของการส่งออกออกรวม) ที่น่าสนใจคือเป็น เหล็ก-เครื่องจักร
เคมีภัณฑ์ และสิ่งทอ
3. เขตการค้าเสรีระหว่างเปรูและสหภาพยุโรป
ข้อตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรปเป็นส่วนหนึ่งเป็นแผนทางธุรกิจที่จะขยายการส่งออก
ของเปรู ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม ปี 2013
สหภาพยุโรปเป็นแหล่งส่งออกที่สาคัญของเปรู เป็นส่วนมากถึงประมาณร้ อยละ 15-16 ของ
มูลค่าการส่งออกรวม ทั้งนี้ การเข้าสู่การค้าเสรีระหว่างเปรู -EU สามารถลดภาษีศุลกากรได้ถึง 99.3%
ของการส่งออกของเปรู เป็นประโยชน์ในด้านภาษีของสินค้าเกษตรถึง 95% สินค้าส่งออกที่น่าสนใจ อาทิ
หน่อไม้ฝรั่ง อาโวคาโด กาแฟ สินค้าประเภทพริก เป็นต้น
4. ข้อตกลงการค้าเสรีเปรู-ญี่ปุ่น
ข้อตกลงความร่ว มมือทางเศรษฐกิจระหว่างเปรูและญี่ปุ่นเริ่มขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม
2011 และมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2012
ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจเปรู -ญี่ปุ่นหรือ Peru-Japan Economic Partnership
Agreement (EPA) ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิพิเศษของตลาดต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นซึ่งมีกาลังในการ
บริ โ ภคสิ น ค้ าที่ มีมู ล ค่า เพิ่ม สู ง ภายใต้ ข้ อตกลงนี้สิ น ค้า ของเปรู อาทิ กาแฟ หน่อ ไม้ฝ รั่ง น้ามั นปลา
ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ข้าวโพดสีม่วง (Purple Corn) ข้าวโพดยักษ์ ปลากระโทงดาบ เป็ นต้น ได้เข้าสู่
ญี่ปุ่ น ด้ว ยสิทธิพิเศษ นอกจากนี้ ก็ช่ว ยให้ เปรูเข้าถึงตลาดที่มีความต้องการสูงในสินค้าอุปโภคบริโ ภค
วัตถุดิบ สินค้าขั้นกลาง และสินค้าทุนด้วยเช่นเดียวกัน
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5. ข้อตกลงการค้าเสรีเปรู-เกาหลีใต้
ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเปรูและเกาหลีใต้มีการลงนามเมื่อ 21 พฤษภาคม 2011 และมี
ผลในวันที่ 1 กันยายน 2011 ตามข้อตกลงนี้เป็นกลยุทธ์ของเปรูที่จะนาไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางการค้าการค้ากับเอเชีย โดยเกาหลีเป็นประเทศที่สามในเอเชียที่เปรูลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าเสรี
ตัวอย่างสิทธิการดาเนินงานตามข้อตกลงนี้ อาทิ การยกเลิกภาษีศุลกากรในสินค้าที่ทั้งสอง
ประเทศได้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ก็อาจจะมีมาตรการอื่น ๆ ที่ใช้ในรูปแบบของอากรสินค้า
นาเข้าในสินค้าเกษตรกรรมบางอย่างซึ่งเป็นการดาเนินการพิเศษในข้อตกลงผ่านข้อตกลงทวิภาคีนี้เปรู
ตลาดเกาหลีใต้เป็นตลาดที่มีประชากรราว 50 ล้า นคนและมี GDP ต่อหัวประมาณ 22,590
เหรี ย ญดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ สิ น ค้าส่ งออกส าคัญของเปรู ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์เกษตร และผลิ ตภัณฑ์ประมง
เนื่องจากเกาหลีใต้มีความต้องการอาหารสดจากเปรูสูง
6. ข้อตกลงการค้าเสรีเปรู-สิงคโปร์และเปรู-ไทย
เปรูได้ดาเนินการข้อตกลงการค้าเสรีเปรู -สิงคโปร์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2008 ซึ่งมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2009 ในกรณีของไทย เปรูก็ได้การลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง
เปรูและไทยซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2011
จากข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าว พบว่า สินค้าส่งออกที่สาคัญของเปรูไปยั งสิงคโปร์ ได้แก่
โกโก้ องุ่น เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต หน่อไม่ฝรั่ง หอย และผลิตภัณฑ์จากทะเลข ณะที่สินค้าส่งออกไปไทยส่วนใหญ่
จะเป็นแร่สังกะสี แร่ทองแดง แป้ง ปลาป่น หมึกกระดอง และองุ่นสด
7. ข้อตกลงการส่งเสริมเศรษฐกิจเปรู-MERCOSUR
ข้อตกลงการส่งเสริมเศรษฐกิจ 58 หรือ Economic Complementation Agreement 58
(AEC58) เป็นการลงนามระหว่างเปรูและประเทศในกลุ่ม MERCOSUR (อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย
และอุรุกวัย) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2005 และมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2006
8. เปรู –MERCOSUR – ข้อตกลงในการดาเนินการทางเศรษฐกิจ (ACE)
ข้อตกลงในการดาเนินงานทางเศรษฐกิจ (ACE 58) ได้บรรลุข้อตกลงระหว่าง เปรู และ
ประเทศใน MERCOSUR (Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay) ในเดือนพฤศจิกายน 2005
และมีผลในเดือนมกราคม 2006 โดยเป้าหมายของข้อตกลงนี้ก็คือการวางกรอบในการร่วมมือกัน และ
อานวยความสะดวกให้กับประเทศสมาชิกที่ทาการค้า ผ่านการยกเลิกภาษีหรือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่มีผล
ต่อสินค้าและบริการฉะนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2012 สินค้าที่ส่งไปประเทศ Argentina และ Brazil
จะถูกเก็บภาษีในอัตรา 0%
9. เปรู –เม็กซิโก ข้อตกลงในการร่วมมือกันทางการค้า
ข้อตกลงในการร่วมมือกันทางการค้าเข้าสู่การเจรจาระหว่างประเทศเปรูและ Mexico ใน
วันที่ 6 เมษายน 2011 และบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2012 ทาให้เข้าถึงตลาด
ขนาด 112 ล้านคน และมีสินค้าให้เลือกถึง 12,000 รายการ เช่น ปลากระป๋อง คุกกี้ ไม้ กุ้ง และอื่น ๆ
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10. Andean Community of Nations (CAN)
ประเทศเปรูเป็นประเทศสมาชิกในประชาคมแอนเดียน (CAN) ซึ่งเป็นสหภาพศุลกากรใน
ทวีปอเมริกาใต้อันประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก ได้แก่ โบลิเวีย โคลัมเบีย เอกวาดอร์ และเปรู ทั้งนี้
การที่เปรูเป็นสมาชิกในประชาคมแอนเดียนดังกล่าว ทาให้เปรูได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ จาก
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น ในรูปของ GSP หรือข้อตกลงพิเศษอื่นๆ เช่น สิทธิ
ประโยชน์พิเศษด้านภาษีจากสหรัฐฯ ภายใต้กฎหมาย U.S. Andean Trade Promotion and Drug
Eradication Act ปี 2002
11. การค้าเสรีระหว่างประเทศเปรูและชิลี
ข้อตกลงนี้ ป ระกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมี นาคม 2009 ซึ่งต่อยอดมาจากข้อตกลงทาง
เศรษฐกิจระหว่างเปรูและชิลีในปี 1998
12. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)
ปัจจุบัน APEC มีสัดส่วน GDP รวมกันถึงประมาณ 60% ของ GDP โลก และ 50% ของ
การค้าโลก และมีประชากรประมาณ 50% ของประชากรโลก
2.2.1.6 ระบบขนส่งและระบบโทรคมนาคม
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเปรูมีแนวโน้มส่งผลให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเปรูพัฒนาขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง เปรูได้เริ่มพัฒ นาภาคการขนส่ง ไฟฟ้า ประปา และการสื่ อสาร เพื่อมุ่งส่ งเสริมและ
สนับสนุนการลงทุนใหม่ ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจและการ
ลงทุน ตลอดจนช่วยลดอุปสรรคด้านระยะทางระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ทาให้ต้นทุนการผลิตมี
แนวโน้มต่าลง
เปรูให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบการขนส่ง (ถนน, ระบบราง, ท่าเรือ, และท่าอากาศยาน)
เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ (Logistic
Hub) ซึ่งจะเป็ น การรวมตัว ของลาตินอเมริกา กับภูมิภ าคเศรษฐกิจเอเชียแปซิ ฟิก การลงทุนนี้ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อทาให้โครงสร้างสร้างพื้นฐานของประเทศมีความทันสมัย ช่วยลดลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
และเป็นการส่งเสริมข้อตกลงการค้าเสรี (FTAs) ของเปรูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเปรูกับ
ตลาดโลก โดยในปี 2016 ประมาณการว่าเงินลงทุนจานวนกว่า 17.78 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จะนามาใช้
ในการดาเนินการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นโอกาสสาหรับนักลงทุน
o สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Physical Infrastructure)
แม้ว่าระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเปรูจะอยู่สูงกว่าระดับการพัฒนาโครงสร้าพื้นฐาน
เฉลี่ยของโลกและประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา แต่ปัญหาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ไม่เพียงพอยังคงเป็น
ปัจจัยหลักในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของเปรู ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาความ
ล่าช้าในการขนส่งหรือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ทาให้การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะ
การท่องเที่ยวมีปัญหา จึงมีผลกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมาก
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o ท่าอากาศยาน
เปรูมีท่าอากาศยาน 23 แห่ง โดยอยู่ภายใต้สัมปทาน 19 แห่งและอีก 4 แห่งดาเนินการโดย
Peruvian Commercial Aviation Corporation หรือ CORPAC ซึ่งรัฐถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ CORPAC ยังควบคุมการดาเนินของท่าอากาศยานขนาดเล็ก (Airfield) 75 แห่งและท่าอากาศ
ยานสาหรับเฮลิคอปเตอร์ (Heliport) อีก 18 แห่ง (CORPAC, 2013)
ในปี 2001 Lima Airport Partners (LAP) ชนะการประมูลในการจัดการท่าอากาศยาน
นานาชาติฮอร์เกซาเวซ (Jorge Chavez International Airport) ภายใต้สัญญา 30 ปีจากรัฐบาล
สนามบินนานาชาติฮอร์เกซาเวซเป็นสนามบินหลักในการจัดการระบบการบินของเปรู และกลายเป็น
ศูนย์กลางของอเมริกาใต้โดยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยงบประมาณสะสมในเดือนธันวาคม 2012
ประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีเงินลงทุนตามสัญญาจานวน 1062 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง
การก่อสร้างรันเวย์ที่สองในปี 2014 นอกจากนี้เปรูยังมีท่าอากาศยานนานาชาติอื่นๆ อีก 10 แห่ง ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่เมือง Arequipa, Cusco, Chiclayo, Iquitos, Juliaca, Pisco, Pucallpa, Talara, Tacna และ
Trujillo และยั ง มี แ ผนที่ จ ะสร้ า งท่ า อากาศยานนานาชาติ ชิ น เซโร-กุ ส โก (Chinchero-Cusco
international airport) ด้วยเงินลงทุนประมาณ 556 ล้านเหรียญสหรัฐฯอีกด้วย
o ระบบราง
เปรูมีเส้นทางรถไฟสายหลักอยู่ 2 สาย คือ เส้นทางรถไฟภาคกลางและภาคใต้ โดยในปี 1999
รัฐบาลเปรูได้ให้สัมปทานเส้นทางรถไฟภาคกลางและภาคใต้ให้กับ Ferrovías Central Andina S.A และ
FerrocarrilTransandino S.A. ตามลาดับ
เส้นทางรถไฟภาคกลางของเปรู หรือ Ferrocarril Central del Perú (FCC) ซึ่งเป็นทางรถไฟ
สายแรกในเปรู เปิดบริการในปี ค.ศ. 1851 โดยเชื่อมท่าเรือฝั่งแปซิฟิกในเมืองกายาโอ (Callao) กับกรุง
ลิมา (Lima) ต่อมามีการขยายต่อไปจนถึงเมืองชิคลา (Chicla) ในปี 1878 รถไฟสายนี้ได้มีการขยายต่อไป
ยังเมืองลา โอโรยา (La Oroya) ในปี 1893 และเมืองอวนกาโย (Huancayo) ในปี1908 ซึ่งทางรถไฟสาย
นี้นั้นได้ชื่อว่าเป็นทางรถไฟที่อยู่บนที่สูงเป็นอันดับสองของโลกโดยจุดสูงสุดอยู่ที่อุโมงค์ในเมืองกาเลรา
(Galera) ใต้เขา Meiggs ที่ระดับความสูง 4783 เมตร เหนือระดับน้าทะเลและสถานีกาเลราที่ระดับความ
สูง 4777 เมตร และในปี 1955 ได้เปิดเส้นทางสายด่วนจากลาซิมาของสายย่อยMorococha (4818
เมตร เหนือระดับน้ าทะเล) สู่เหมืองVolcán นาไปสูการบันทึกสถิติโ ลกที่ระดับความสูง 4830 เมตร
เหนือระดับน้าทะเล
ที่เมืองลาโอโรยา (La Oroya) รถไฟสาย Cerro de Pasco ได้ถูกเปิดขึ้นในปี 1904 เพื่อที่จะ
อานวยความสะดวกในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของเมือง Cerro de Pasco เส้นทางสายรถไฟสายใต้ หรือ
Ferrocarriles del Sur del Perú (FCS) เป็นเส้นทางจากอาเรกีปา (Arequipa) สู่ปูโน (Puno) ในปี 1876
และสู่ชายฝั่งที่ Matarani เส้นทางสายนี้ยังมีการดาเนินการของเรือ Steamer Yavari และ Train ferries
เพื่อข้ามทะเลสาบตีตีกากา (Lake Titicaca) เชื่อมต่อกับ Guaqui ในโบลิเวียนอกจากนี้จากเมืองกุสโกจะมี
เส้นทางรถไฟสู่อากวัสกาเลียนเตส (AguasCalientes) สาหรับบริการนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังมา
ชูปิกชู(Machu Picchu) สายอื่นๆก็เช่น เส้นทางจากเหมืองแร่ในเมือง Toquepala สู่ Port of Ilo สายที่
เชื่อมต่อกับประเทศชิลีโดยเป็นส้นทางจากเมืองตักนา (Tacna) สู่เมืองท่าเอริกา (Arica) ของชิลี
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สาหรับกรุงลิมานั้นจะมีระบบรถไฟฟ้าใต้ดินที่เรียกว่า “Metro Lima” หรือ “TrenEléctrico” สาย
ที่ 1 ระยะทาง 21 กิโลเมตร 16 สถานี ซึ่งจะมีการก่อสร้างส่วนที่สองที่จะทาให้มีระยะทางรวม 39 กิโลเมตร
ในปี 2014 และสายที่2 เรียกว่า “Huancayo Metro” ให้บริการอยู่ใจกลางเขต Andean ของเมืองอวนกาโย
o ถนน
เปรูมีภูมิประเทศที่ท้าทายและแตกต่างกัน เทือกเขาแอนดีสทอดตัวพาดผ่านประเทศในแนว
เหนือใต้แบ่งประเทศออกเป็นสามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่ง ที่ราบสูง และป่ารกทึบ เปรูมี
ถนนระยะทางรวม ประมาณ 140,672 กิโลเมตร (เป็นถนนที่มีการปูพื้นถนนประมาณ 18,698 กิโลเมตร)
ประกอบด้วยถนนสายหลัก 24,593 กิโ ลเมตร ถนนสายรอง 24,235 กิโ ลเมตร และถนนสายชนบท
91,844 กิโลเมตร (CIA, 2012)
o ท่าเรือ
เปรูมีท่าเรือ 45 แห่ง ประกอบด้วยท่าเรือชายฝั่งทะเล 40 แห่ง ท่าเรือแม่น้าและทะเลสาบอีก 4
แห่ง ท่าเรือกายาโอ (Port of Callao) มีการขนถ่ายประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของการขนถ่ายสินค้าทาง
เรือทั้งหมดของประเทศ และด้วยตาแหน่งที่ตั้งทาให้ท่าเรือกายาโอเป็นท่าเรือขนส่งตู้คอนแทนเนอร์ที่
สาคัญที่สุดของชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้
ท่าเรือบริหารจัดการโดย EmpresaNacional de Puertos S.A. (ENAPU) ภายใต้กองทุน
แห่งชาติ Financing of State Business Activity (FONAFE) ส่วน Directorate-General of Water
Transport (DGTA) เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร ทาหน้าที่รับผิดชอบในการ
ส่งเสริมสนับสนุน ออกกฎระเบียบ และควบคุมการพัฒนาเกี่ยวกับการเดินเรือสมุทรและกิจกรรมด้านการ
เดินเรือแม่น้าและทะเลสาป และมี National Port Authority (APN) ทาหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา
ระบบท่าเรือขนส่งต่าง ๆ
พันธกิจหลักของแผนพัฒนาท่าเรือแห่งชาติในขณะนี้ก็คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
ขนส่ งและการสื่ อสารประจาปี 2012-2016 มีนโยบายด้านการขนส่ งเช่น การส่ งเสริมการฟื้นฟูและ
พัฒนาการขนส่ง (การเดินเรือสมุทร แม่น้า ทะเลสาป) ภายใต้ระบบการแข่งขันเสรี การพัฒนาท่าเรือและ
เทคโนโลยีให้มีความทันสมัย การเพิ่มมูลค่าของกิจการบริการท่าเรือต่าง ๆ และการพัฒนาด้านความ
ปลอดภัย ในการเดิน เรื อ เป็ น ต้น อย่ างไรก็ตาม การให้ บริการขนส่ งภายในประเทศทางเรือของเปรู
ค่อนข้างจากัด เนื่องจากเปรูมีขีดจากัดด้านการจราจรระหว่างคลังสินค้าหลักกับจุดรับสินค้า
o การสื่อสาร
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการใช้โทรศัพท์ตั้งโต๊ะและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเปรูมีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ กองทุนเพื่อการลงทุนในโทรคมนาคม (Telecommunications Investment Fund: FITEL)
มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบโทรคมนาคมเพื่อลดช่องว่างระหว่างระบบโทรคมนาคมในเขตเมืองกับใน
เขตชนบท ดังนั้นในปี 2013 เปรูได้ดาเนินการลงทุนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุม 1,825 เมือง
จากทั้งหมด 1,841 เมืองของเปรู
ในปี 2012 ได้มีการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสายส่งใยแก้วนาแสง
ความเร็วสูง (High-Speed Optical Fiber Backbone) ซึ่งประกอบด้วยการติดตั้ง การให้บริการ และ
การบารุงรักษาใยแก้วนาแสงประมาณ 13,400 กิโลเมตร ที่จะเชื่อม 180 เมืองทั่วประเทศ ด้วยเงินลงทุน
กว่า 273.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ประเมินว่า ในปี 2014 แนวโน้มการพัฒนาเป็นเทคโนโลยีแบบ 4G
จะมีการลงทุนเพิ่มต่อปีได้เท่ากับ1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงปี 2014-2016
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ตารางที่ 2.13: ความสะดวกในการทาธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของ
สาธารณรัฐเปรู ปี 2557
หัวข้ อการจัดอันดับ

อันดับโลก 2557
เปรู อเมริกากลาง

1.ความสะดวกในการจัดตั้งบริ ษทั
1.1 จานวนขั้นตอนการขอดาเนิ นการ
1.2 ระยะเวลา(วัน)
2.ขั้นตอนการขอใบอนุ ญาตก่อสร้าง
2.1 จานวนขั้นตอน
หัวข้ อการจัดอันดับ
2.2 ระยะเวลาดาเนิ นการ(วัน)

63
103
5
8.5
25
36.1
117
78
อั14นดับโลก 2557
12.7
173
เปรู
อเมริ215.5
กากลาง

3.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบริ ษทั
3.1 จานวนขั้นตอน
3.2 ระยะเวลาดาเนิ นการ(วัน)
3.3ค่าใช้จา่ ย(ร้อยละของมูลค่าบริ ษทั )
4.ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่ อ
4.1 ดัชนี ขอ้ มูลสินเชื่ อ*
5.การให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน
5.1 ดัชนี การเปิ ดเผยข้อมูล**
5.2 ดัชนี การคุม้ ครองผูล้ งทุน***
6.ความสะดวกในการจ่ายภาษี
6.1 จานวนภาษีทตี่ อ้ ชาระต่อปี
6.2 ระยะเวลา(ชัว่ โมงต่อปี )
7. ความสะดวกในการค้าขายระหว่างประเทศ
7.1 จานวนเอกสาทีต่ อ้ งยืน่ เพื่อส่งออก
7.2 ระยะทีใ่ ช้ในการส่งออก(วัน)
7.3 ต้นทุนในการส่งออกต่อตูส้ ินค้า(ดอลลาร์สหรัฐ)
7.4 จานวนเอกสารทีต่ อ้ งยืน่ เมือ่ นาเข้า
7.5 ระยะเวลาในการนาเข้า(วัน)
7.6 ต้นทุนในการนาเข้า(ดอลลาร์สหรัฐ)
8.การบังคับใช้สญั ญา
8.1 จานวนขั้นตอนในการยื
หัวข้ อการจัน่ ดเอกสาร
อันดับ
8.2 ระยะเวลาในการดาเนิ นการ(วัน)
9.การปิ ดกิจการ
9.1 อัตราค่าใช้จา่ ยในการฟื้ นฟู
(เซนต์ตอ่ ดอลลาร์)
9.2 ระยะเวลา(ปี )

22
117
4
7
6.5
65
3.3
6
28
92
6
3.4
16
95
9
3.9
7
4.9
73
118
9
30
293
368.5
55
88
5
5.7
12
16.9
890
1,283
7
6.7
17
19
1,010
1,676
105
116
อั41นดับโลก 2557
40
เปรู
อเมริ734
กากลาง
426
110
104
27.7
31.4

3.1

2.9

ที่มา: World Bank (2557)
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2.2.2 แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของสาธารณรัฐเปรู
เปรูเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ ชายฝั่งทะเลติดกับมหาสมุทร
แปซิฟิก มีพื้น ที่ 1,285,216 ตารางกิโ ลเมตร มีอาณาเขตติดกับประเทศ โคลั มเบีย บราซิล และชิลี
มีประชากรประมาณ 30.9 ล้านคน เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ทองแดง เงิน ทอง และ
เหล็ กต่างๆ เนื่ องจากมีพื้นที่ติดชายฝั่ งมากทาให้ภ าคการประมงชายฝั่งเป็นภาคเศรษฐกิจสาคัญของ
ประเทศ
แม้ว่าจะมีความผันผวนในระบบเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2008-2010 รัฐบาลเปรูได้ใช้นโยบายการ
อุดหนุน ราคาสิ นค้า และลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และยังใช้เงินในการจ่ายหนี้สาธารณะทาให้สถานะ
ทางการคลังของประเทศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ทั้งนี้ องค์กรการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund) ได้ให้สาธารณรัฐเปรูเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจใหม่ (Emerging Market Country)
ที่มีการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่สูงภายใต้พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง อีกทั้งมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่
มีประสิทธิภาพที่สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว
ในปัจจุบัน ภาครัฐมีความพยายามจะรักษาความมั่นคงทางการคลังโดยหนี้สาธารณะลดลงจาก
ระดับร้อยละ 32.3 ของรายได้ประชาชาติ ในปี 2006 มาอยู่ที่ร้อยละ 18.1 ของรายได้ประชาชาติ ในปี
2013 นอกจากนี้ รัฐบาลยังดาเนินนโยบายงบประมาณเกินดุลในปี 2012 ถึงร้อยละ 2.2 และคาดการณ์
ว่าจะยังคงเกินดุลร้อยละ 0.6 และ 0.1 ในปี 2013 และ 2014 ตามลาดับ
นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของเปรูในปี 2014 จะมีการเจริญเติบโตสูงที่สุดเป็น
อันดับสองของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา รองจากประเทศปานามา และสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศ
ในกลุ่มอเมริกาใต้ และคาดว่า การบริโภคภาคเอกชนของเปรูจะเติบโตร้อยละ 5.2 การลงทุนของเอกชน
ร้อยละ 6.3 และการใช้จ่ายภาครัฐจะเติบโตถึงร้อยละ 15.5 ในปี 2014 (BMI, 2014)
โดยภาพรวม เปรูมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้ออานวยต่อนักลงทุน โดยเฉพาะใน
ด้านการพัฒนาของกฎระเบียบที่ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการคอร์รัปชั่น
ยังเป็นอุปสรรคต่อความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจที่สาคั ญ นอกจากนี้ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานยัง
เป็นปัจจัยสาคัญที่ยังต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
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แผนภาพที่ 2.1: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงของสาธารณรัฐเปรู
หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ที่มา: Central Reserve Bank of Peru (BCRP)

แผนภาพที่ 2.2: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงจาแนกรายภาคอุตสาหกรรม
(ข้อมูล ณ ไตรมาส 3 ปี 2013)

หมายเหตุ: ใช้โครงสร้างเศรษฐกิจในปี 2007 เป็นปีฐานในการคานวณ
ที่มา: National Institute of Statistics and Information (INEI)/ Institute of Economics and Development
of the Lima Chamber of Commerce
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ตารางที่ 2.14: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงจาแนกรายภาคอุตสาหกรรม

ที่มา: Central Reserve Bank of Peru (BCRP) (ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2013)

แผนภาพที่ 2.3: คู่ค้าสาคัญด้านการส่งออกของสาธารณรัฐเปรู (ปี 2013)

ที่มา: Peru’s Business and Investment Guide 2014/2015 Ministry of Foreign Affairs, Peru
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เสถียรภาพทางการเมือง
การบริหารราชการแผ่นดินของประธานาธิบดีโอยันตา อูมาลา ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาบรรยากาศ
การ ลงทุนให้เหมาะสมในการทาธุรกิจซึ่งแสดงจากการลงทุนและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มี แนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาสังคมของภาคเหมืองแร่ และการต่อต้านกิจกรรมเหมืองแร่อย่างรุนแรง
จากประชาชนในท้องถิ่น เป็นหนึ่งในความท้าทายสาคัญที่รัฐบาลกาลังเผชิญ (Scotiabank, 2014)
แนวโน้มนโยบายทางเศรษฐกิจ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระยะกลาง (2014-2016) เศรษฐกิจเปรูอาจเติบโตจากัดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่ง
เป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของเปรู (International Monetary Fund, 2014) ทั้งนี้ ประเมินว่า การลงทุน
ภาคเอกชนในช่วงปี 2014-2016 จะถูกขับเคลื่อนโดยภาคเหมืองแร่และโครงการเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐานด้วยความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เป็นสาคัญ แม้ว่า
เศรษฐกิจของเปรูจะมีความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ ในระยะยาว การเติบโต
ทางเศรษฐกิจของเปรูจะถูกขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากร โดยประชากรจานวน
มากจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกาลังแรงงานในช่วงประมาณปี 2020 (Ministry of Economy and
Finance:Peru, 2013)
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ภาคผนวก: การวิเคราะห์ SWOT ด้านสภาวะแวดล้อม
ทางธุรกิจของสาธารณรัฐเปรู







จุดแข็ง (Strengths)
โอกาส (Opportunities)
เปรูเป็นประตูการค้า (Gateway) ไปสู่ตลาด
 การเจรจาการค้าเสรี โดยเฉพาะกับ
ละตินอเมริกาและอเมริกาเหนือ และประเทศที่
สหรัฐอเมริกา สภาพยุโรป และจีน ซึ่งส่งเสริม
ทา FTA กับเปรู
การลงทุนและการส่งออกของธุรกิจในเปรู
มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ทองคา ถ่านหิน  เอกชนมีโอกาสในการลงทุนใน
รัตนชาติ ก๊าซธรรมชาติ สินแร่ เหล็ก ทองแดง
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจเกษตร
ป่าไม้ และประมง เป็นต้น
และแปรรูปอาหาร ท่องเที่ยว ประมง พลังงาน
ชีวภาพ (Biofuel) พลังงาน เป็นต้น
มีแผนที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน (Weaknesses)
อุปสรรค (Threats)
มีปัญหาภาพลักษณ์ด้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งส่งผล  กลุ่มกบฎ Peru’s guerrilla Shining Path
กระทบด้านลบต่อการลงทุนทาธุรกิจจาก
ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักลงทุนต่างชาติ
ต่างประเทศ
โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและ
พลังงานในเปรู
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ไม่ได้รับการพัฒนามาก
นัก ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่
ห่างไกล
มีปัญหาแรงงานส่วนใหญ่ยังอยู่นอกระบบ
(Informal Sector)

ที่มา: BMI (2014) และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน และกฎระเบียบการลงทุน | 2-23

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเปรู

การวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจการเกษตร ของสาธารณรัฐเปรู
จุดแข็ง (Strengths)
โอกาส (Opportunities)
 มีผลผลิตออร์กานิคที่ได้รับการยอมรับ เช่น
 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) ของ
กาแฟ และเป็นผู้ส่งออกกาแฟและโกโก้ออร์แก
สหกรณ์ต่าง ๆ เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมการ
นิครายใหญ่เป็นอันดับ 1 และ อันดับ 2 ของ
ผลิตน้าตาลภายในประเทศ
โลกตามลาดับ
 การพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพช่วย
กระตุ้นการเพาะปลูกอ้อยในเปรู
 พื้นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกอ้อย ซึ่งทาให้มี
ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุดในโลก
 เปรูยังมีจุดแข็งด้านธุรกิจประมง เนื่องจากทิศ
ตะวันตกทั้งหมดของเปรูติดชายฝั่งมหาสมุทร
แปซิฟิคซึ่งมีความยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร ทา
ให้เอื้ออานวยต่อการประมง โดยเปรูเป็นผู้
ส่งออกปลาป่นและน้ามันปลาเป็นอันดับ 1 ของ
โลก นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปร
รูป (โดยเฉพาะอาหารทะเลแช่แข็ง) เริ่มมี
ความสาคัญในตลาดโลกเพิ่มขึ้น
จุดอ่อน (Weaknesses)
อุปสรรค (Threats)
 ประสิทธิภาพในการจัดสรรการเพาะปลูกยังไม่ดี  การหดตัวของในตลาดสินเชื่ออาจนามาสู่การ
เนื่องจากส่วนมากจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มี
ล่าช้าของโครงการต่างๆ จากปัญหาทางการเงิน
การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ
และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรายย่อย
 โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ  ปัญหาการครอบครองและการใช้ที่ดินในเปรู
พื้นที่ที่ติดภูเขา (Mountain Region)
โดยเฉพาะในโครงการเกษตรกรรมขนาดใหญ่
ที่มา: BMI (2014) และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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การวิเคราะห์ SWOT ของโครงสร้างพื้นฐาน ของสาธารณรัฐเปรู
จุดแข็ง (Strengths)
โอกาส (Opportunities)
 การคาดการณ์การเจริญเติบโตของการก่อสร้าง  ความแข็งแกร่งของการลงทุนในอุตสาหกรรม
ค่อนข้างสูง
เหมืองแร่ส่งเสริมความต้องการของการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง เพื่อสนับสนุนการ
 มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จานวน
ส่งออกสินค้า
มาก
 รัฐบาลมีการวางแผนการดึงดูดการลงทุนเข้าจาก
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านการให้สัมปทาน
 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเปรู
ดึงดูดการลงทุนในธุรกิจการค้าและโรงแรม
จุดอ่อน (Weaknesses)
อุปสรรค (Threats)
 ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างยังเน้นการใช้
 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองอาจส่งผล
แรงงานที่มีค่าจ้างต่าและการทางานที่ไม่
กระทบต่อขีดความสามารถในการลงทุน
ปลอดภัย นามาซึ่งการประท้วงจานวนมาก
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
 โครงการก่อสร้างหลายโครงการมีแนวโน้มล่าช้า
กว่ากาหนด
ที่มา: BMI (2014) และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

การวิเคราะห์ SWOT ของการทาเหมืองแร่ ของสาธารณรัฐเปรู
จุดแข็ง (Strengths)
โอกาส (Opportunities)
 เปรูมีความอุดมสมบูรณ์ในแร่ธาตุ โดยเฉพาะทอง  เมื่อประเมินความสามารถในการแข่งขันเทียบ
เงิน ทองแดง ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี และมีบรรษัท
กับประเทศในภูมิภาค (อาเจนตินา โบลิเวีย
ข้ามชาติจานวนมากเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม
และชิลี) ถือได้ว่าธุรกิจเหมืองแร่ในเปรูมี
เหมืองแร่ ซึ่งรวมถึงบริษัทสัญชาติบราซิล อังกฤษ
ความสามารถในการแข่งขัน
ลักเซมเบิร์ก ชิลี และเนเธอร์แลนด์
จุดอ่อน (Weaknesses)
อุปสรรค (Threats)
 อุตสาหกรรมเหมืองแร่ถือเป็นอุตสาหกรรมหลัก  ภายใต้ความขัดแย้งในประเทศ มีแนวโน้มว่า
ของสินค้าที่ส่งออกประมาณร้อยละ 55 ทาให้
ภาครัฐอาจเข้ามาแทรกแซงการทาธุรกิจต่าง ๆ
ประเทศมีความอ่อนไหวกับราคาและความ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดาเนินงาน
ต้องการจากภายนอกสูง
 ปัญหาการกระจายรายได้นามาสู่การประท้วงใน
เปรู รวมถึงในธุรกิจเหมืองแร่ บ่อยครั้ง
ที่มา: BMI (201)
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โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทําธุรกิจสาธารณรัฐเปรู

3.1 บทนํา
สาธารณรัฐเปรูเป็นประเทศหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสทางการค้าและการลงทุนแก่นักลงทุน
ต่างประเทศโดยเปรูเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมาก ได้แก่ ทองคํา ทองแดง เงิน ก๊าซธรรมชาติ
ทรัพยากรทางทะเล ผืนแผ่นดินและภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเกษตร (มีพื้นที่เหมาะสมทําการเกษตรถึง 8
ล้านเฮกตาร์หรือ 8 หมื่นตารางกิโลเมตร) และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ (ในปี 2014 มีนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศไปเยือนเปรูกว่า 2 ล้านคน โดยประมาณร้อยละ 30 เป็นชาวชิลี และร้อยละ 15 เป็นชาว
สหรัฐฯ) นอกจากนี้ เปรูยังเป็นผู้ผลิตเงินอันดับหนึ่งของโลก เป็นผู้ผลิตทองแดงและสังกะสีอันดับสองของ
โลก โดยมีขุมแหล่งสํารองสินแร่ทองคํา เงิน ทองแดง และสังกะสี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นประเทศผู้ผลิต
ปลาป่นและน้ํามันปลารายใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผู้ส่งออก แอสปารากัส กาแฟออร์แกนนิก และกล้วย
ออร์แกนนิก รายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้ส่งออกพริกพาพริก้าแห้งรายใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งเป็น
ประเทศผู้ผลิตอ้อยสําหรับทําเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีผลิตภาพการผลิตสูงที่สุดในโลก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจาก
อันดับความยาก - ง่ายในการดําเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยธนาคารโลก ในปี 2014
พบว่า เปรูอยู่ในลําดับที่ 42 จากจํานวน 189 ประเทศ (ลําดับที่ 1 หมายถึง มีความง่ายในการดําเนิน
ธุรกิจมากที่สุด) (แผนภาพที่ 3.2)
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แผนภาพพที่ 3.1 : ตัวชีว้ ัดทางเศรษษฐกิจ (Econoomic
Indicators)) ของสาธารณรัฐเปรู

ที่มา: EDC Econnomics, World Bannk (2014)

แผนภาพที่ 3.2 : เปรียบเทีย บอันดับความมยาก-ง่าย
ในนการดําเนินธุรกิจ (Ease oof Doing Buusiness)

ที่มา: EDC Economics, Woorld Bank (2014)

ทั้งนี้ นโยบบายส่งเสริมการลงทุ
ก
นโดยตตรงจากต่างปประเทศ (FDI) ของประธานนาธิบดีเปรูคนปัจจุบัน
(นายยโอยันตา อุมาลา
ม ตัส โซ) ได้มีการประะกาศใช้นโยบบายสร้างแรงงจูงใจทางเศรรษฐกิจ (Ecoonomic
incenntives) (20014) ซึ่งรวมถึึงแรงจูงใจด้า นภาษีและแรรงงาน ตลอดจจนการลดควาามยุ่งยากในกการออก
ใบอนุนุญาตด้านสิ่งแวดล้
แ อม เพื่อดึงดูด FDI (ตตารางที่ 6.1) ทัท้งนี้ จากรัฐบาลของประธา
บ
านาธิบดีคนก่อนหน้า
(นายอลัน กาเซีย) ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน พบว่า เปรูให้ความสําคัญกับการรปรับปรุงด้านนกฎระเบียบแและการ
อ านวยต่อกาารค้ากับต่างปประเทศและกการดึงดูดนักลงทุ
ล นจากต่างงประเทศให้เข้ขาไปทํา
บริหาารงาน ให้เอื้ออํ
ธุร กิจจกับ เปรู ซึ่ ง การปฏิ
ก
รูป ดังกล่า วได้ ผ ลมมาก กล่า วคือมี
อ นั ก ธุร กิจและนั
แ ก ลงทุ นนจากประเทศศพัฒ นา
โดยเฉฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกา
ก และแคนาดดา เป็นต้น ซึงอยู
่ ่ในภูมิภาคคอเมริกาด้วยยกัน ไปทําการรค้าการ
ลงทุนนในเปรูเป็นจํานวนมาก เนนื่องจากเปรูพพยายามปรับเงื
บ ่อนไขแวดล้อมทางเศรษษฐกิจต่าง ๆ รวมทั้ง
พัฒนนาสาธารณูปโภคพื
โ ้นฐานเพพื่อเอื้ออํานว ยให้เปรูเป็นประตู
ป (Gatew
way) ทางกา รค้าและการลงทุนสู่
ตลาดดละตินอเมริกา ในลักษณะทํานองเดียวกักันกับชิลี
ตารางทีที่ 3.1:

ความสําคัญและะนัยยะของนนโยบายสร้างแแรงจูงใจทาง เศรษฐกิจ
(Ecoonomic Inceentives) ขอองรัฐบาลเปรูปัปจั จุบัน

ความสสําคัญ

สสภาคองเกรสไดด้ประกาศใช้นโยยบายสร้างแรงจูจูงใจทางเศรษฐกิจ (Economicc incentives) (2014)
ซึซ่งรวมถึงแรงจูงใจด้
ง านภาษีแล ะแรงงาน ตลอดดจนการลดควาามยุ่งยากในการรออกใบอนุญาตตด้าน
สิส่งแวดล้อม เพือดึ
่อ งดูด FDI ซึง่งประกอบด้วย:
 การลดภาษีมากกว่า 7 พันล้านเหรียญดอลลาร์
ญ
สรอ. ซึ่งรวมถึงในสาาขา Hydrocarbons
และโทรคมนาคม (Tellecoms)
 การให้ทุทนสนับสนุนมูลลค่า 214 ล้านเหหรียญดอลลาร์ สรอ. แก่ธุรกิจ SMEs
 การลดระยะเวลาพิจารรณารายงานผลลกระทบสิ่งแวดลล้อม (EIA) ให้เป็ นไปได้ภายใน 30 วัน
(ซึ่งจากกเดิมจะใช้เวลา 6 เดือนถึง 2 ปี) เป็นต้น
นัยยะะ
การสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิ
ง
จดังกล่าวมุ่งลดดทอนผลกระทบบจากภาวะเศรษษฐกิจเปรูที่อาจจจะชะลอ
ตัว จากเศรษฐกิกิจและอุปสงค์จจากจีนที่มีแนวโนน้มลดลง และแแนวโน้มราคาโลลหะที่อาจหดตัว
หมายเหตุ: ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (20009-2013) พบว่า อัตราการเจริญเติ
ญ บโตทางเศรรษฐกิจของเปรู ซึ่งเท่ากับ ร้อยลละ 5.6 ต่อ
ปี อยู่ใในระดับต่ํากว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษษฐกิจของกลุ่มประเทศแถบละติ
ป
ตินอเมริกาและแแคริบเบียน (ร้อยละ
อ 6.24
ต่อปี) เนื่องจากราคาแร่ทองแดงที่ลดต่
ด ําลง โดยเปรูรูเป็นประเทศทีส่่สงออกแร่ทองแแดงมากเป็นอันดดับหนึ่งของโลกก ตลอดจน
อุปสงคค์ที่มีต่อการส่งออกแร่
อ โดยภาพรรวมของเปรูที่ลดดลง อันเป็นผลมมาจากการชะลออตัวของเศรษฐกิกิจจีนและเศรษฐฐกิจโลก
ที่มา: IHS (2014)
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ทั้งนี้ แม้วาเปรู
่ จะมีทรัพยากรธรรมช
พ
ชาติที่อุดมสมบูบูรณ์ แต่เปรูยัยงั คงผลิตสินค้ าขั้นต้นหรือขั้นกลาง
ที่มีมูลลค่าเพิ่มน้อย เนื่องจากมีอุอปุ สรรคในกาารพัฒนาจากกการขาดแคลนนโครงสร้างขั้ ันพื้นฐานในกการผลิต
เช่น ถถนน เส้นทางงคมนาคม ไฟฟ้า เครื่องจักกรและเทคโนโโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนแรงงงานที่มีความมรู้ความ
ชํานาาญ ทําให้รัฐบาลต้
บ องเข้ามาามีบทบาทในนการแก้ปัญหา เช่น หาตลาดส่งออกต่างงประเทศ แททรกแซง
ราคา กําหนดเพดาานราคาสินค้า รวมทั้งให้เงินนอุดหนุนหรือสิ
อ นเชื่อในอัตราต่ํา เป็นต้น
ในแง่ความสําคัญทางกการค้าและกาารลงทุนกับปรระเทศไทย พบว่
พ า เปรูเป็นนประเทศแรกกในทวีป
อเมริรกาใต้ที่ไทยจััดทําความตกกลงการค้าเสรีรีร่วมกัน โดยยทั้งสองประเททศได้ตกลงเริริ่มลดภาษีสนค้
ิน าส่วน
แรกจํจํานวนร้อยละะ 70 ของรายยการสินค้าทั้งงหมดตั้งแต่ปี 2554 และไได้เริ่มการเจรรจาเพิ่มเติมเพืพื่อจัดทํา
ความมตกลงในส่วนที
น ่เหลือให้มีสาระครบสมบูบูรณ์ตั้งแต่ต้นปี 2555 โดยมีความคืบหนน้าล่าสุดในกาารเจรจา
ระดับบผู้นําของทั้งสองประเทศ
ส
เมื
เ ่อวันที่ 5 ตุ ลาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการเตรียมลลงนามในการลดภาษี
สินค้าาส่วนที่เหลือร้อยละ 30 ต่อไป
อ โดยผลจาากการตกลงกการค้าเสรีดังกล่าว มีความสํสําคัญดังนี้
1. ปัจจุบับนเปรูเป็นคู่ค้คาอันดับที่ 5 ของไทยในภูภูมิภาคอเมริกาใต้
ก แม้ว่ากาารค้าระหว่างไทยกั
ง บ
เปรูยังมีมูลค่่าไม่่มากเฉลี
า ่ยประมาาณปีีละ 15,813 ล้านบาท (2552-2556)
(
) แต่มีแนวโน้มเพิ
ม ่มขึ้น
อย่างต่
ง อเนื่อง และะผลของความมตกลงฯ คาดดว่าจะช่่วยขยยายมูลค่่าการรค้้าระหว่างไทย-เปรู
เพิ่มขึ้น โดยมูลค่าการส่
า งออก (ในรูปบาท) (2552-25566) เพิ่มขึ้นเฉลีลี่ยร้อยละ 37.2 ต่อปี
และมูมูลค่าการนําเขข้า เพิ่มขึ้นเฉลีลี่ยร้อยละ 53.3 ต่อปี
2. ประเเทศไทยจะได้ด้รับประโยชนน์ในระยะยาววจากการเปิดตลาดภู
ด
มิภาคคอเมริกาใต้ดัดังกล่าว
เนื่องจากการค้าระะหว่างไทยกับอเมริกาใต้ยังมีมศักยภาพทีจะขยายตั
จ่
วต่ออไปได้อีกมาก
(สถาบบันบัณฑิตพัฒนบริ
ฒ หารศาสสตร์, 2554)
3. เป็นศูนย์กระจายสิสินค้าระหว่างกัน จากการททําเขตการค้าเสรีกับเปรูจะะเป็นการขยายยโอกาส
ของไททยในการแสววงหาตลาดส่งอออกใหม่ ๆ เพิมขึ
่ ้น (สถาบันบั
น ณฑิตพัฒนบบริหารศาสตร์ร์, 2554)
ในด้านกาารลงทุน พบวว่า รัฐบาลเปรูรูให้ความสําคัคญกับการเปิดเสรีด้านการรลงทุน และไได้มีการ
วางราากฐานเกี่ยวกัับการลงทุนโดดยเสรีมาตั้งแต่ปี 2553 โดยได้มีการปฏิรูรปู โครงสร้างททางเศรษฐกิจที่สําคัญ
หลายยด้าน เช่นโครรงสร้างภาษีและกฎหมาย
แ
ทั้งนี้ เปรูให้สิสทิ ธินักลงทุนต่างชาติเท่าเททียมกับนักลงงทุนเปรู
ในกาารลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ยกเเว้นในธุรกิจบบางประเภท เชช่น กิจการเหมืองแร่ ซึ่งจะะมีการกํากับดูแลด้วย
กฎหมมายเฉพาะ ไดด้แก่ Mining Law และ Prior Consultation Law และมีมีการให้สัมปททานโดย
หน่วยยงานเฉพาะ ได้
ไ แก่ Institute of Geoology, Mininng and Metallurgy ( INGEMMET)) สังกัด
กระททรวงพลังงานแและเหมืองแร่ร่ (The Ministtry of Energgy and Minees (MINEM))
จ นประเทศศที่มีทรัพยากกรธรรมชาติทอุอี่ ดมสมบูรณ์ แต่
แ เปรูก็ยังขาดดศักยภาพในกการแปร
แม้ว่าเปรูจะเป็
รูป สินค้าส่งออกขของเปรรูส่วนใหญ่
น จึงเป็นสิ นค้าแปรรูปขั้นต้นที่มีมูลค่าเพิ่มน้อย ออุตสาหกรรมมแปรรูป
วัตถุดดิิบ ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบทางการเกษตร และประมง จึงเป็นธุ
น รกิจที่น่าสนนใจและยังคง เปิดกว้างต่อนักลงทุน
ต่างชชาติ ผนวกกับเปรู
เ มีการขยายยตัวของตลาดดส่งออกมากขึึ้น อันเป็นผลมมาจากเปรูได้ททําข้อตกลงกาารค้าเสรี
(FTA)) กับประเทศตต่าง ๆ จํานวนนมาก โดยปัจจจุบัน FTA ครอบคลุมเกือบร้อยละ 95 ขอองการส่งออกกของเปรู
ซึ่งเปิดโอกาสให้สินค้าเปรูเข้าสู่ตลาดภายใต้ต้ข้อตกลงของงแหล่งกําเนิดสิ
ด นค้าและภาายใต้เงื่อนไขของ 53
ใ ไทย สิงคโปปร์ และสหภาพพยุโรป
ประเททศ รวมถึงประเทศสหรัฐฯ จีน แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
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ประเด็นที่น่าสนใจด้านการลงทุนของงไทยในเปรู ยังรวมถึง
1. เปรูสามารถเป็น Gateway
G
ให้ห้นักธุรกิจไทยย เข้าสู่ตลาดออเมริกาใต้ เนื่อองจากสภาพทีที่ตั้งทาง
ยุทธศศาสตร์ของเปปรูอยู่กึ่งกลางงของภูมิภาคออเมริกาใต้ แลละขณะนี้เปรู อยู่ระหว่างการสร้าง
เส้นทางหลวงไปยั
ท
งบราซิ
ง ล เพื่อเชืชื่อมต่อระหว่่างมหาสมุทรแแปซิฟิกและแออตแลนติก แลละมีการ
สร้างทท่าเรือเพิ่มเติมขึ
ม ้น ซึ่งจะอํานนวยความสะดววกในการขนส่งสิ
ง นค้าไปยังปประเทศอื่นในภูภูมิภาคนี้
2. ไทยสสามารถใช้เปรรูเป็นช่องทางงในการขยายยตลาดส่งออกกของไทยไปสูสู่ตลาดละตินอเมริ
อ กา
และททวี ป อเมริ กาเหนื
า อ โดยใใช้ เ ปรู เ ป็ น ฐ านการผลิ ตหรื
ห อ ร่ ว มทํ า ธธุ ร กิ จ กั บ เปรูร (Joint
Ventture) เพื่อส่สงออกสินค้าไไปยังตลาดที่ได้
ไ ทําความตกกลง FTA กั บเปรู ได้แก่ สหรัฐฯ
แคนาาดา เม็กซิโก จีน สิงคโปร์์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ นอกจากกนี้ อาจส่งอออกไปยัง
กลุ่มประเทศ
ป
Andean (โบลิเวีย โคลัมเบีย เปปรู และเอกวาาดอร์) และ M
MERCOSUR (บราซิล
อาร์เจนติ
จ นา ปาราากวัย และอุรกุกวัย)
แผนนภาพที่ 3.3: ความสําคัญ
ญของสาธารณ
ณเปรูในด้านกการค้าและการรลงทุน
 ตลาาดใหม่ที่มีศักยภาพ
- มีประชากร 30.97 ล้านคนน (ประมาณกาารปี
2014)
2
- มีการขยายตัวทางเศรษฐกิ
ว
จจในระดับค่อนข้
น างสูง
(Real
(
GDP growth ในปี 2009-2013 เฉลี่ย
อยู
อ ่ที่ 5.6% ต่อปี)
- มีทรัยพากรทีอุ่อดมสมบูรณ์ เช่น ทองคํา ถ่ถานหิน
รัตนชาติ ก๊าซธรรมชาติ สินนแร่เหล็ก ทองงแดง
ป่ปาไม้ และประมง เป็นต้น
 ตลาาดที่เป็นประตูตูการค้าไปสูต่ ลลาดละตินอเมมริกา
และะอเมริกาเหนือ และประเทศศที่ทาํ FTA กับเปรู
- เป็
เ นสมาชิกปรระชาคมแอนดีดีส (Andean
Community
C
of Nations;; CAN) สมาชิชิก
สมทบตลาดร่
ส
วมอเมริ
ว
กาใต้ต้ อนล่าง (Southern
Common
C
Market; MERCCOSUR) และะมีความ
ตกลง
ต FTA กับนานาประเท
บ
ทศ เช่น สหรัฐฯ
ฐ
แคนาดา
แ
จีน สหภาพยุ
ส
โรป สิงคโปร์ ญี่ปนุ่
ออสเตรเลี
อ
ย เกกาหลีใต้ และะไทย เป็นต้น
 ควาามสําคัญในการใช้เปรูเป็นนฐานการผลิตหรื
ต อ
ร่วมทํ
ม าธุรกิจกับเปรู
เ เนื่องจากกเปรูเป็นประเเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมช
พ
าติจํานวนมากก
ที่มา: ธนาคารโลก,, IMF และ UNCTTAD (2014)
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3.22 พฤติติกรรมผูบริ
้บ โภค
3.2.11 พฤติกรรมมการบริโภคขของชาวเปรู
ตั้งแต่ปี 2000 การใช้จ่จายเพิ่มการบริริโภคของประชากรแอฟริกาใต้
า สะฮารา ซึ่ งรวมถึงเคนยยา กานา
บ
่ในระดดับร้อยละ 4 ต่อปี และคาาดการณ์ว่า จจะมีมูลค่ารวมมอยู่ที่ 1
และแแทนซาเนีย มีแนวโน้มเติบโตคงที
ล้านล้ล้านเหรียญดออลลาร์ สรอ. ในปี 2020 (EEuromonitoor (2011) (อ้
( างอิงจาก AAccenture (2012))
ปัจจัยยสําคัญเนื่องมมาจากการเติบโตของอุตสสาหกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเหมื
เ องแร่และะทรัพยากรธรรรมชาติ
และโคครงสร้างเศรษษฐกิจมีแนวโน้มเปลี
ม ่ยนแปลงงไป โดยมุ่งพึ่งพิงอุปสงค์ภายยในประเทศมาากขึ้น และชนชชั้นกลาง
(Midddle Class) มีแนวโน้
น มขยายตตัวมากขึ้น
ประเทศเปรู มีประชากกรทั้งหมดปรระมาณ 30.977 ล้านคน ซึ่งเป็นตลาดดที่ไม่ใหญ่ แลละแม้ว่า
ปัจ จุบบั น ชาวเปรู ส่ส ว นใหญ่จ ะมีมี ร ายได้ สูง ขึ้ น แต่ ป ระชากรส่ ว นใหญ่ยัง เป็ น ผู้มี ร า ยได้ ป านกลาางถึง ต่ํ า
โดยปประมาณครึ่งหนึ
ห ่งของประชชากรชาวเปรูรอยู่ระดับต่ํากว่
ก าเส้นความยากจน (Povverty Linee) ทําให้
พฤติกกรรมในการตัตัดสินใจซื้อสินค้
น าขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านราคคาเป็นหลัก โดยการซื้อขายยสินค้าส่วนใหหญ่นิยม
ใช้ระบบเงินผ่อนในนสินค้าเกือบททุกประเภท รรวมทั้งเสื้อผ้า รองเท้า ของใช้ประจําวันที ่มีมูลค่าไม่มาก และ
การซืซื้ออาหารในซุซุปเปอร์มาร์เกต
ก ซึ่งการจําหหน่ายสินค้าวิธีผ่อนส่งนี้ ทํําให้ผู้บริโภค เพิ่มความต้องการใน
การจัจับจ่ายใช้สอยยมากขึ้น จากการขยายตัวขของรายได้และการให้
ล
สินเชชื่อผู้บริโภคดัดังกล่าว จึงมีแนวโน้
แ ม
ส่งผลลให้การบริโภคของครัวเรือน
อ โดยเฉพาะะสินค้าคงทนนเพิ่มสูงขึ้น (ตตารางที่ 3.2) และเมื่อวิเคราะห์
แบ่งกกลุ่มประชากรรในเขตเมืองของประเทศเปปรูตามพฤติกรรมของผู
ร
้บริโภค
ภ พบว่า สา มารถแบ่งออกกได้เป็น
9 กลุลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มประชากรในเขตเมือองที่มีระดับราายได้ต่ําถึงกลลางต่ํา กลุ่มแแม่บ้านซึ่งมีความเป็
ว น
อนุรักกษ์นิยม กลุ่มผู้ประกอบกาาร กลุ่มที่มีฐาานะทางสังคมม กลุ่มที่ก้าวหน้า กลุ่มที่สสนใจภาพลักษณ์
ษ ทาง
สังคมม กลุ่มผู้ทํางาานแบบหาเช้ากินค่ํา กลุ่ม ที่ใช้ชีวิตแบบบดั้งเดิม และะกลุ่มผู้หญิงวั ยกลางคนซึ่งทํ
ง างาน
(ตาราางที่ 3.3)
ชาวเปรูส่วนใหญ่
น เปิดกว้างและยอมรั
า
บบสินค้าต่างปรระเทศได้ไม่ยากนั
า ก โดยเฉพพาะกลุ่มผู้มีรายได้สูง
ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยแต่
ย มีกําลังซือ้ นิยมสินค้าที่มีคุณภาพแลละสินค้าแบรนด์เนม ทั้งนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มี
อ่
แนวโโน้มที่จะตกอยูยู่ภายใต้การครอบงําของสื่อ และเครื่องมืมือทางการตลาด ในการทดดลองสินค้าทีออกใหม่
หรือสินค้าที่ยังไม่เคยบริ
ค โภค โดยกิจกรรมในเเวลาว่างที่เป็นที
น ่นิยมของชาาวเปรูอันดับแแรก คือการจับจ่
บ ายใช้
สอย ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง
ง
และดูกีกฬี า ตามลําดับ (ที่มา: กระะทรวงการต่างประเทศ)
ง
สําหรับสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าใหม่ทีทม่ี แี นวโน้มขยายตัวรวมถึง:
 สินค้าออแกนิ
า
ค (Organics) เช่น กาแฟ โกโก้ หน่
ห อไม้ฝรั่ง ผักผลไม้
ก
สมุนไพพร ไก่ และไข่ เป็นต้น
ซึ่งตลลาดในประเทศยังคงมีขนาดดเล็ก และตลลาดส่วนใหญ่เป็
เ นตลาดส่งอออก (ประมาณ
ณ 88%
ของกการผลิตรวมในนประเทศ)
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 การตตลาดสีเขียว (Green Market) ด้วยกระแสรั
ย
กสุขภาพของคนนหนุ่มสาว ตลอดจน
ประชชากรส่วนใหญ
ญ่ โดยเฉพาะะในเขตเมือง มีความต้องการให้บริษัทอออกแบบผลิตภั
ต ณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดดล้อม
 อาหาารเพื่อสุขภาพพ (Healthy Food) ที่สําคั
า ญคือ ผลิตภัณฑ์อาหารไไขมันต่ํา/ไม่มีมนี ้ําตาล
ที่เจาะกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลาาง-สูง (ที่มา: Business Moonitoring Intternational, 2014)
แผนนภาพที่ 3.4: สัดส่วนการรใช้จ่ายของชชาวเปรู จําแนนกตามรายการรสินค้า

ที่มา:: Euromonitor Internationaal (2009)

ตารางทีที่ 3.2:

การรครอบครองสิสินค้าคงทนของครัวเรือน แยกตามรายยการสินค้า
(ร้อยละะของครัวเรือนทั
น ้งหมด)

รายการ
ทีวีเคเเบิ้ล
ตู้แช่เย็นแช่แข็ง (Freeezer)
ไมโครรเวฟ
คอมพิพิวเตอร์
ตู้เย็น
ทีวีดาววเทียม
โทรศัททท์บ้าน

1994
0.2
3.2
0
1.8
34.1
0
13

1999
7.3
9.8
1.9
5.7
35.6
0
24.1

2004
6.2
21.6
22.9
11.1
36.4
0.1
28.4

2009
10.3
32.2
46.9
16.9
38.6
0.1
26.9

2014f
122
377
50.9
22.3
41.4
0.22
26.8

ที่มา: Euromonitor Innternational
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20019f
1
13.2
40
5
51.1
2
27.6
4
43.1
0
0.2
2
26.8

โครงการรศึกษาระเบียบการลงทุน/การรทําธุรกิจสาธารรณรัฐเปรู

ตาราางที่ 3.3:

พ กรรมผูบริ
พฤติ
้บ โภคของชาาวเปรู: เปรียบเที
บ ยบระหว่างผู
า ม้ ีรายได้ปปานกลางถึงสูง และ
ผู้มีรายได้ตา่ํ

ลักษณ
ณะ
ประชาากรในเมืองลิมา
จํานวนนครัวเรือน
รายได้ด้ของครัวเรือนตต่อเดือน
ค่าอาหหารต่อเดือน
สถานทที่ที่ใช้ซื้ออาหารร

ผูบ้ บริโภคที่มีรายไดด้ปานกลาง
และมากก
2.1 ล้านนคน
0.4 ล้านนครัวเรือน
1,500 ดดอลลาร์
310 ดออลลาร์
ห้างสรรรพสินค้า:58.3 เปอร์เซ็นต์

ความถีถี่ในการเข้าห้างสรรพสิ
ง
นค้า

1 ครั้งต่ออสัปดาห์

ผูบ้ บริโภคที่มีรายไดด้น้อย
6.9 ล้านคนน
1.4 ล้านครรัวเรือน
320 ดอลลลาร์
120 ดอลลลาร์
ตลาดสด:772.7 เปอร์เซ็นต์
ชอบที่จะไปปตลาดสดหรือร้รานค้าขนาด
เล็กทุกวันมมากกว่า เข้าห้างสรรพสิ
า
นค้า
1 ครั้งต่อเดืดือน

ที่มา: Euromonitor Internationall และ NEI

ตารรางที่ 3.4:
กลุ่มมประชากรเปรูรู
กลุ่มปประชากรในเขต
เมืองทีที่มีระดับรายได้ต่ตํา
ถึงกลาางต่ํา
(Adapptables)
กลุ่มแแม่บ้าน ซึ่งมีควาาม
อนุรักษ์นิยม
(Consservatives)

พฤติกรรม/วิวิถีชีวิตของชาวเปรู
ลั กษณะพฤติกรรม/วิ
ร ถีชีวิต

ประชากรรที่อาศัยอยู่ในเมืมืองขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งครอบครัวแลละ
เพื่อนมีบทบาทสํ
ท
าคัญในกกระบวนการกาารตัดสินใจและพพฤติกรรมการบบริโภค
ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มมนี้จะมีระดับรายยได้ต่ํา เนื่องจากมีตําแหน่งงานนอยู่
ในระดับต่ตําถึงกลางต่ํา แและมักอยู่ในภาคคเอกชน
แม่บ้านทีมี่ ความสําคัญในนการดูแลครอบบครัว จะมีความมอนุรักษ์นิยมแลละ
สนับสนุนค่
น าใช้จา่ ยในครัวั เรือน โดยมักมีรายได้อยู่ในระะดับต่ําถึงปานกกลาง
และมักจบบการศึกษาในรระดับมัธยม
ผู้ชายวัยกลางคนที
ก
่อาศัยอยู่ในเมืองขนาดกลางถึงขนาดดใหญ่ มักจัดเป็นนชน
กลุ่มผู้ประกอบการ
ชั้นกลางใในเปรู และทํางาานเพื่อความก้าวหน้าและเจริญรุ
ญ ่งเรือง โดยมัก
(Entreepreneurs)
อาชีพอิสระหรื
ร อทํางานในนตําแหน่งระดับกลางในภาคเอ
บ
อกชน
ประชากรรที่มีการศึกษาทีที่สูง ซึ่งมีรายได้ส่สวนบุคคลและรรายได้ของครอบบครัว
กลุ่มที่มีฐานะทางสังคคม
ที่อยู่ในระะดับสูง ซึ่งมักอยูยู่ในกรุงลิมาและะเมืองขนาดใหญ
ญ่อื่น ๆ และมักกมี
(Fortuunates)
ตําแหน่งเป็
เ นผู้บริหาร โดดยมักมีวิถีชีวิตทีท่ ันสมัย รวมถึงการบริ
ง
โภค
ประชากรรที่อพยพจากชนนบทหรือเมืองเล็ล็ก ๆ มายังเมืองขนาดใหญ่ เพืพื่ อ
กลุ่มที่แสวงหา
แสวงหาคความก้าวหน้าจาากหน้าที่การงานและการศึกษาา แม้ว่ากลุ่มนี้มมัั กมี
ความกก้าวหน้า
ระดับรายยได้ต่ําถึงปานกลลาง แต่ก็เป็นกลลุ่มที่มีศักยภาพใในการยกระดับบฐานะ
ฐ
(Progressives)
ทางเศรษษฐกิจ และมีระดัดับการใช้จ่ายในนระดับค่อนข้างสสูง
ประชากรรที่สนใจอย่างมาากต่อภาพลักษณ
ณ์ทางสังคม แลละแบรนด์สินค้า ซึ่ง
กลุ่มที่สนใจภาพลักษณ์
ษ
อาจเป็นคนหนุ
ค ่มสาวหรืออวัยผู้ใหญ่ก็ตามม ที่ยังกังวลเกี่ยวกั
ว บภาพลักษณ์ณ์ของ
ทางสังงคม
ตน กลุ่มดังกล่าวมักอยู่ในนกรุงลิมา หรือเมื
เ องใหญ่อื่น ๆ โดยประกอบออาชีพ
(Senssorials)
หลากหลาายแตกต่างกัน และมีรายได้โดยยเฉลี่ยในระดับปานกลาง
ป

สัดส่วนต่อ
ประชากรรวม (%)
8.2

20.5

2.8

4.2

17.6

2.1
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กลุ่มมประชากรเปรูรู

ลั กษณะพฤติกรรม/วิ
ร ถีชีวิต

ผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งส่วน มากมีอายุมากกกว่า 60 ปี และมมีระดับรายได้ออยู่ต่ํา
กว่าเส้นความยากจน (pooverty line) โดยใช้ชีวิตแบบดดั้งเดิม เนื่องจากกไม่
มั่นคงในหหน้าที่การงาน กการบริโภคสินค้้าฟุ่มเฟือยเป็นไปได้ยากและจําากัด
ประชากรรส่วนใหญ่ที่อาศัศัยอยู่ในเมืองทีตั่ต้งั อยู่ในภูเขา หรือในลิมา และ เมือง
ชายฝั่งอืนๆ
น่ ซึ่งรักษาขนมมธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมขอองตน และให้
กลุ่มที่ใช้ชีวิตแบบ
ความสําคัญต่อบทบาทเพพศชายมากกว่าเพศหญิ
า
ง การบบริโภคมีลักษณะะ
ดั้งเดิม (Traditionalss)
อนุรักษ์นยม
ิ (Conservaative) โดยมักมีระดั
ร บรายได้และระดับการศึกษษา
เฉลี่ยต่ําถึึงกลางต่ํา
ผู้หญิงวัยกลางคนส่
ก
วนใหหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาคตะวั
น
นออกกของ
ประเทศ ให้
ใ ความสําคัญกั บความก้าวหน้น้าของตัวเองและครอบครัว แลละมัก
กลุ่มผู้หญิงวัยกลางคนน
มีอาชีพอิสระหรื
ส อทํางานนในสถาบันการศึศึกษา หรือในภาคการค้าปลีก
ซึ่งทํางงาน (Workers))
โดยทั่วไป มักสําเร็จการศึศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และะบางส่วนจบ
การศึกษาาระดับมหาวิทยยาลัย
ที่มา: Euromonitor Internationall โดยดัดแปลงจจาก Nufiez (20006)
กลุ่มผู้ทํางานแบบหา
เช้ากินนค่ํา (Survivorss)

สัดส่วนต่อ
ประชากรรวม (%)
16.0

18.1

10.5

3.2.22 ช่องทางกการกระจายสิสินค้าในสาธารณรัฐเปรู
ได้แก่

ในด้านค้าปลี
า ก ช่องทาางการกระจาายสินค้าปลีกที่สําคัญของเเปรู ประกอบบด้วยสามกลุ่มสํ
ม าคัญ
1. CCENCOSUD (The Wonng Group) ก่อตั้งโดยชชาวเปรูเชื้อสาายจีน ซึ่งปัจจุบันขาย
ใ แก่บริษัทจาากประเทศชิลลีี กลุ่มนี้ครองส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 60 ในตลาดกกรุงลิมา
ให้
ป
ประกอบ
34 ห้หางค้าปลีกขนนาดต่าง ๆ ภายใต้
ภ ชื่อ Wong, Metro, Eco Almaacenes
แ Americaan Outlet
และ
2. Supermerca
S
ados Peruuanos (www
w.supermerrcadosperuaanos.com.pee) เป็น
ห้หางค้าปลีกอันดั
น บ 2 ของเปปรู บริหารงานนโดยบริษัท Innterbank ขอองเปรู มีสัดส่วนตลาด
ว
ใ งลิมา ประมาณร้
ในกรุ
ป
อยลละ 29 ซึงมี
่ง แผนจะขยาายกิจการในเมืมืองสําคัญทั่วประเทศ
ป
ป
ประกอบด้
วยคค้าปลีกขนาดตต่างๆ ภายใตต้ชื่อ Vivandda, Plaza VVia Super, Santa
Issabel, Plazaa Vea, Markeet San Jorgee และ Mass
3. Falabella
F
(www.falabbella.com) เป็นกลุ่มห้้างค้าปลีกปรระเภท Department
S
Store
จากประเทศชิลีที่มี ขนาดใหญ่ทสุี่สดในภูมิภาคออเมริกาใต้ แลละเป็นเจ้าของงกิจการ
ค้าปลีก Tottuus ซึ่งครองตตลาดประมาณ
ณร้อยละ 10 ในกรุ
ใ งลิมา จํ าหน่ายสินค้าอุ
า ปโภค
บ โภคที่จําเป็ป็นทุกชนิด ไ ด้แ ก่ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ร์ เครื่องใช้ไฟฟฟ้า และเครืรื่องกีฬา
บริ
ค
ครอบคลุ
มทุกช่
ก องทางการรจําหน่ายสินค้า เช่น โทรศศัพท์ โทรทัศศน์ แคตตาลออค และ
Internet (ทีมา:
ม่ กระทรวงกการต่างประเททศ)
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สําหรับงาานแสดงที่สินค้าที่สําคัญในเเปรู มีรายละเเอียดปรากฏในนตารางข้างล่าางนี้
ตารางที่ 3.5: งานแสดงสินค้
น าทีส่ ําคัญของเปรู
ข
Websitte
งานนแสดงสินค้า
เดือน
สถานทที่
ประเภทสินค้า
Feria Industrial dde พฤษภาคคม กรุงลิม า เครื่ อ ง จั ก รสํ า หรั บ www.thaisscorp.com/feriaamericas/
las Am
mericas
( จั ด ทุ ก 2
โรงงานออุตสาหกรรม
ปี)
Expoaalimentaria
www.expooalimentariapperu.com
พฤษภาคคม กรุงลิมา อาหาร
Peru
Envasse/Alimentekk
Peru
Expo Pesca

สิงหาคม

กรุงลิมา

พฤศจิกายน
า กรุงลิมา

ที่มา: รวบรวมโดยกระทรวงการรต่างประเทศ

บรรจุภณฑ์
ณ
ั

www.envaaseperu.com

อุ ป กรณ
ณ์ สํ า หรั บ การร www.thaisscorp.com/exxpopesca_neww/in
dex.html
ประมง

WOT ของธุรกิจค้าปลีก (Retail Busineess) ในเปรู
ตารางที่ 3.6: การวิวิเคราะห์ SW
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weeaknesses)
 ปัจจัยแวดดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออํานวยให้ห้ผู้ประกอบการรรายใหม่  ข้อจํากัดและะปัญหาด้านโครรงสร้างพื้นฐาน
เข้ามาทําธธุรกิจ
 ปัญหาด้านการว่างงานในระะดับสูง
 นโยบายขของรัฐบาลที่มุ่งสนั
ส บสนุนการลงงทุนโดยตรงจากก
 เปรูเป็นหนึ่งในประเทศที
ใ
่มีสสัั ดส่วนของการจจ้างงานแบบไม่
ต่างประเททศ (FDI) และสสร้างแรงจูงใจต่อบริ
อ ษัทต่างชาติติในการ
เข้ามาลงททุน
 แนวโน้มกการขยายตัวทางงเศรษฐกิจในระะดับปานกลาง ((โดยในปี
2009-2013 อัตราการเจจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเปปรูอยู่ที่
ร้อยละ 5.6 ต่อปี) ยังผลใให้ อุปสงค์ต่ออุตสาหกรรมค้าปปลีก
ยังคงเติบโโตได้

เป็นทางการ (Informal em
mployment) ในนระดับสูง
ประเทศหนึ่งในแถบละตินอ เมริกา คือ ประะมาณร้อยละ 700
ของการจ้างงงานรวม
 การวางแผนใในระยะยาวที่ไมม่ดี/ไม่เพียงพอขของภาครัฐอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกิจ

โอกาส (O
Opportunitties)

อุปสรรค ((Threats)

 การจัดทําาเขตการค้าเสรี (FTA) กับหลายยประเทศ โดยเเฉพาะ
 ความภักดีของผู
อ ้บริโภค (Coonsumer loyyalty) ต่อการคค้า
สหรัฐฯ สสหภาพยุโรป แลละจีน
ปลีกแบบขนาดเล็ก โดยเฉพพาะในย่านที่มีรายได้
า ต่ํา หรือย่าน
า
ชนบท มีแนวโน้มส่งผลผู้ปประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาาด
 อัตราการรเจาะตลาด (Peenetration rate) ที่ยังคงอยู่ในนระดับต่ํา
และทําการตลาด (Marketinng) ได้ค่อนข้างยาก
สร้างโอกาาสให้นักธุรกิจรายใหม่ในการเข้ข้าสู่ตลาด
 อัตราควาามเป็นเมือง (Urrbanisation rate) ที่อยู่ในระดัดับสูง คือ  ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นระหว่าางรัฐบาลกับชนนชาวพื้นเมืองในน
โครงการเหมืองแร่ที่สําคัญหหลายโครงการอาจเป็นภัยคุกคาาม
ประมาณ 77%
ต่อธุรกิจค้าปลี
ป กในเมืองแอนนดีส (Andean cities)
ที่มา: BMI และสถาบับันวิจัยนโยบายเเศรษฐกิจการคลลัง (2014)
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3.33 การวิวิเคราะหห์โอกาสและลู่ทางในสาข
า
ขาการค้้าที่น่าสนนใจ
3.3.11 การส่งอออกและนําเข้าระหว่างไทยแและเปรู
การขยายยตัวทางเศรษฐฐกิจของเปรูเเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเพิมขึ
่ม ้นของอุปสงงค์ภายในประเทศ มี
การขขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (แผ นภาพที่ 3.5)) และการลงทุนภายในปรระเทศ โดยกาารลงทุน
ภายใในประเทศมีการเติ
ก บโตสูงทีท่สุด โดยเฉพพาะการลงทุนภาคเอกชน
น
ซึ่งเป็นผลสืบบเนื่องจากกาารลงทุน
ก่อสร้ร้างขยายโรงงาน จัดซื้อเคครื่องจักรและะวัสดุอุปกรณ
ณ์ของภาคการผลิตต่างๆ ใในภาคอุตสาหกรรม
ขณะ ที่ ก ารลงทุ นภาครั
ภ ฐ เติบ โตตสู งขึ้ น เนื่ อง จากการลงทุทุน โครงการตต่ าง ๆ ในการรสร้ า งเครื อข่ขา ยการ
คมนาาคม เช่น ถนนนและทางด่วน เป็นต้น
แผนภาพที่ 3.5: การขขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งในเปปรู
ปี 2010

ปี 2000

ที่มา: Prooinversion (20012)

ในด้านกาารค้าระหว่างปประเทศระหว่ างไทยและเปปรูในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (22547-2556) พบว่
พ า มี
อัตราาการเติบโตในนระดับสูง โดยยมูลค่าการส่งงออกและนําเข้า เพิ่มขึ้นเฉฉลี่ยร้อยละ 448.7 และ 36.5 ต่อปี
โดยเฉฉพาะอย่างยิ่งการส่
ก งออกข้าว รถยนต์และะส่วนประกอบบ (โดยเฉพาะรรถปิคอัพ) อาหหารทะเลกระปป๋องและ
แปรรูรูป อันเป็นผลลมาจากการขยยายตัวทางเศศรษฐกิจของเปปรู และราคาสิสินค้าเกษตรทีที่เพิ่มสูงขึ้นอยย่างมาก
สําหรัรับการนําเข้า พบว่
พ า เนื้อสัตว์วสําหรับการบบริโภค ผ้าผืน และผั
แ กผลไม้ มีอัตราการเติบบโตในระดับทีสู่ งมาก
เมื่อพิจารรณาถึงโอกาสและลู่ทางในกการส่งออกสินค้
น าไทยไปยังเปรู
ง รายผลิตภภัณฑ์ พบว่า มีหลาย
ประเภทสินค้าที่ไทยมี
ท โอกาส/ลูทางในการส่
่
งงออกในอนาคคต (ตารางที่ 3.10)
3 โดยสามมารถแบ่งได้เป็นกลุ่ม
้น วนที่ใกล้ชิดดยิ่งขึ้น (Agreeement
4 สินนค้าหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มสินค้าตามความ ตกลงว่าด้วยความเป็นหุนส่
on CCloser Econoomic Partneership) ระหว่าางไทยและเปรรู 2. กลุ่มสินค้
น าที่เป็นวัสดุ หรือชิ้นส่วนปประกอบ
ในกาารผลิตทางอุตสาหกรรม 3. กลุ่มสินค้าสสําเร็จรูปและเครื่องอุปโภคคบริโภค และ 4. กลุ่มสินค้าเกษตร
า
และออาหารแปรรูป
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แผนภาพทีที่ 3.6: สถานการณ์และแแนวโน้มส่งอออกและนําเข้าโดยรวมของสา
โ
าธารณรัฐเปรูรู
อัตราการเติบโตขอองมูลค่าการส่งออกกและนําเข้า (ดอลลลาร์สหรัฐฯ)
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ที่มา: กระทรวงพพาณิชย์ (2557))

แผนภาพพที่ 3.7: สถานการณ์การส่งออกและนนําเข้าระหว่างสาธารณรั
ง
ฐเปปรูและไทย
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ที่มา: กระทรวงพพาณิชย์ (2557))
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ตารางที่ 3.77:

สถิติการรส่งออกสินค้า้ ไทยไปเปรู รายสินค้าหลัลัก
มูล ค่คาเฉลี่ย
สั ดส่ วนกาารส่ งออก
อัตราการเติบโตเฉลี่ย
ปี 2011-20013 (ล้ านบาท) ปี 2011-2013 (%
% ส่ งออกรวม) ปี 2004-2013 (%
% ต่ อ ปี )
7,334.6
67.9
115.5
6.5
108.1
414.1
5.7
50.2
718.5
3.9
41.3
400.3

รถยนต์ อุปกรณ์และส่
แ วนประกอบบ
อาหารทะเลกระปป๋ องและแปรรูป
เม็ดพลาสติก
ว
เครื่องจักรกล/ส่วนประกอบ
เครื่องซักผ้า/ส่วนประกอบ
น

639.8
423.3
221.9
210.6
89.9
66.1
800.2
11,884.3

ผลิตภัณฑ์ยาง
ข้าว
ตูเย็
้ น ตูแช่
้ แข็งและส่วนประกอบ
ผ้าผืน
เคมีภณ
ั ฑ์
อื่น ๆ
รวมทัง้ สิ้น

3.7
2.7
0.4
1.2
0.7
0.5
3.2
100.0

41.3
34.9
198.8
-1.1
84.8
31.8
8.7
48.7

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ (2557)

ตารางที่ 3.88:

สถิติการรนําเข้าสินค้าไทยจากเปรู
า
รายสินค้าหลัลัก
มูล ค่ าเฉลี่ย
สั ดส่ วนนการส่ งออก
อัตราการเติบโตเฉลี
โ ่ย
ปี 2011-2013
2
(ล้ านบาทท) ปี 2011-20133 (% ส่ งออกรวม)) ปี 2004-2013 (%
% ต่ อ ปี )

2,0344.9
1,2933.3
4188.9
622.1
322.8
766.7
199.7
188.9
0
0.7
0
0.9
8,5755.5

สินแร่โลหะ เศษโโลหะ และผลิตภัณฑ์
ฑ
สัตว์น้ าสดแช่
ํ
เ ย็นแช่
แ แข็ง/แปรรูป
ผัก ผลไม้
เคมีภณั ฑ์
เสื้อผ้าสําเร็จรูป
ฑจากสัตว์
สัตว์และผลิตภัณฑ์
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี ทองคํา
เนื้ อสัตว์สาํ หรับกาารบริโภค
ผ้าผืน
ทาํ พันธุ์
สัตว์มีชวี ติ ไม่ได้ทํ
รวมทัง้ สิ้น

25.00
22.22
7.33
0.99
0.55
0.99
0.244
0.199
0.011
0.022
100.00

30.1
43.9
118.6
34.6
32.4
142.5
4.2
1,643.1
1,556.3
115.0
36.5

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ (2557)
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3.3.22 การวิเคราาะห์โอกาสแลละลู่ทางในสาาขาส่งออก
กลุ่มสินค้าไทยที
า
่มีโอกาาส/ลู่ทางในก ารส่งออกไปยยังสาธารณรัฐเปรู
ฐ ในระดับปปานกลางถึงระดั
ร บสูง
สามาารถจําแนกได้เป็
เ นสี่กลุ่มหลััก ดังตารางข้าางล่างนี้
ตารางที่ 3..9:

การวิเคคราะห์โอกาสสและลู่ทางในนสาขาส่งออกก

กลุ่มสินค้าไทยที
ไ ่มีโอกาสส/ลูท่ าง
ใในการส่งออกกไปยังเปรูในรระดับปาน
รายสิสินค้าหลัก
กลาง-สูง
11. กลุ่มสินค้าตามความ
ตตกลงว่าด้วยคความเป็นหุ้นส่สวนที่
ใใกล้ชิดยิ่งขึ้น (Agreementt on
CCloser Econnomic Partnership)
รระหว่างไทยแและเปรู
11.1 ลดภาษีเป็นศูนย์ทันที จํานวน
รายสินค้าหลัักที่มีแนวโน้ม
ร้อยละ 54.211 ของรายการรสินค้า
ส่งออกเพิ่มขึน้ ได้แก่ รถปิค
ททั้งหมด จํานววน 3,985 รายยการ
อัพ (ภาษี 4%
%) เครื่องซักผ้้า
ความจุเกิน 10 กก. (4%)
เครื่องซักผ้าความจุ
ค น้อยกว่า
10 กก. (20%
%) ไมโครเวฟ
(12%) โพลิเอทาลี
เ
น ความม
ถ่วงจําเพาะ >9.4
> (4%)
เครื่องรับวิทยุ (12%) และ
ด้าย (4%)
11.2 ลดภาษีเป็นศูนย์ภายในน 5 ปี
รายสินค้าหลัักที่มีแนวโน้ม
จจํานวนร้อยละะ 17.33 ของรรายการ ส่งออกเพิ่มขึน้ ได้แก่
สินค้าทั้งหมด จํานวน 1,2775
ปลาทูน่ากระป๋อง ด้ายโพลีลีเอ
สเตอร์ ด้ายใยยสังเคราะห์
รรายการ
รถจักรยานยนนต์ ท่อที่ทําด้วย
ว
เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม

เหตุผล
ผ

สินค้าดั งกล่าวถือเป็น Early
Harveest List ของเปปรู ซึ่งเปรู
จําเป็นนต้องลดภาษีศุศลุ กากรให้กับ
สินค้าจจากไทยเป็นศูนย์ทันที

สินค้าดั งกล่าวถือเป็น Early
Harveest List ของเปปรู ซึ่งเปรู
จําเป็นนต้องลดภาษีศุศลุ กากรให้กับ
สินค้าจจากไทยเป็นศูนย์ภายใน 5 ปี
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กลุ่มสินค้าไทยที
ไ ่มีโอกาสส/ลูท่ าง
ใในการส่งออกกไปยังเปรูในรระดับปาน
รายสิสินค้าหลัก
กลาง-สูง
22. กลุ่มสินค้าทีท่เป็นวัสดุหรือชิ
อ ้นส่วน ด้ายและเส้นใยประดิ
ใ
ษฐ์ เม็ม็ด
ปประกอบในกาารผลิตทาง
พลาสติก ยาางและผลิตภัณฑ์
ณ
ออุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนคอมพิพิวเตอร์ ตาข่าย
า
จับปลา ส่วนปประกอบยาน
ยนต์

เหตุผล
ผ
เป็นสินนค้าที่ส่วนหนึงได้
่ง รับ
ประโยยชน์ด้านภาษีจากความตกล
จ
ลง
ว่าด้วยยความเป็นหุนส่
น้ วนที่ใกล้ชดิ
ยิ่งขึ้น ตลอดจนควาามต้องการของง
เปรูที่เพพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกาาร
ขยายตัตัวทางเศรษฐกิกิจ และเป็น
สินค้าที ่ไทยมีความเเชี่ยวชาญในการ
ผลิต

33. กลุ่มสินค้าสํสาเร็จรูปและเครื่อง
ออุปโภคบริโภคค

รถยนต์ คอมพิ
ค วเตอร์และ
แ
อุปกรณ์ เครืองซั
่อ กผ้า ตู้เย็น ตู้
แช่แข็ง เครืองมื
่อ อแพทย์ วิทยุ
โโทรทัศน์ โททรศัพท์ โทรสาร
ของใช้บนโต๊ะ อาหารและใน
ข น หลลอด
ครัวเรือน ของเล่
ไไฟฟ้า เครื่องเเสียง และสายยไฟ

เป็นสินนค้าที่เปรูไม่สามารถผลิตได้ด้
เอง หรืรือผลิตได้ แต่คุณภาพยังไม่ม่ดี
พอ แลละมีแนวโน้มขยายตั
ข วเพิ่มขึ้น
ตามภาาวะเศรษฐกิจ และสินเชื่อ
เพื่อกาารบริโภค

44. กลุ่มสินค้าเกษตร และออาหาร
แแปรรูป

ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มัมนั
สําปะหลัง ข้าวโพด
า
ผัดสดแช่
แข็งแช่เย็น และปลาทู
แ
น่า
กระป๋อง

แ ม
ปลาทูนน่ากระป๋องมีแนวโน้
ขยายตัตัวสูง เนื่องจากเป็น Early
Harvesst List ของเปรูรู ซึ่งจําเป็นต้อง
อ
ลดภาษีษี สําหรับสินค้คาอื่น
(โดยเฉฉพาะข้าว ไก่ และน้ําตาล)
อาจขยยายตัวจํากัด เนื
เ ่องจากเป็น
สินค้าที ่จัดอยู่ในสินค้คาอ่อนไหว ซึ่ง
เปรูมมี มาตรการปกป้องสินค้าเหล่านี
า ้
ไว้ เช่น ระบบ Price Band และ
มาตรกการสุขอนามัย เป็นต้น

ทีม่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกกากร และสถาบบันวิจัยนโยบายยเศรษฐกิจการคคลัง

โอกาสและลูลู่ทางการลงทุน และกฎระเบียบที
บ ่เกี่ยวข้องกับบการดําเนินธุรกิจ | 3-14

โครงการรศึกษาระเบียบการลงทุน/การรทําธุรกิจสาธารรณรัฐเปรู

3.44 การรวิ เ ครา ะห์ โ อก าสและะลู่ ท างใในสาขาาการลงงทุ น
ที่น่าสนใจ
า
3.4.11 ภาพรวมโโอกาสและลูทางการลงทุ
ท่
นนในสาธารณรัฐเปรู

1.
2.

3.

4.

5.

ตาราางที่ 3.10: สรุ
ส ปโอกาสแลละความเสี่ยงด้
ง านการลงทุทุนในสาธารณ
ณรัฐเปรู
โอกาส
ความมเสี่ยง
ตตําแหน่งที่ตั้งทางภู
ท มิศาสตร์ร์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลลางของ 1.
1 โครงสร้างพื้นฐานของปประเทศ เช่น ถนน
ถ ทาง
ททวีปอเมริกาใตต้ด้านมหาสมุทรแปซิ
ท ฟิก
รถไฟ ซึ่งอาจยั
อ งไม่พร้อม และส่งผลใให้ต้นทุนใน
เปรูเป็นสมาชิกประชาคมแอ
ก
อนดีส ทําให้ไได้รบั สิทธิ
การขนส่งสูงขึ้น
ปประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ จากประเทศทีพ่พัฒนา 2.
2 ปัญหาด้านคอร์
น รัปชั่น
แแล้ว เช่น สหรัรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ใน
3.
3 ปัญหาด้านแรงงาน
น
ซึ่งสส่วนใหญ่แรงงงานยังคงอยู่
รูปแบบของ GSP
G หรือข้อตกลงพิเศษอื่น ๆ เช่น
นอกระบบบ (Informal Sector)
สิทธิประโยชน์น์พิเศษด้านภาาษีจากสหรัฐฯ ภายใต้ 4.
4 ประสบกาารณ์ของทั้งภาาครัฐและเอกชชนไทยใน
กกฎหมาย U.S. Andean Trrade Promootion
เรื่องการลลงทุนในภูมิภาาคนี้ยังน้อย ทัง้ นี้อาจ
aand Drug Eraadications Act
A ปี 2002
เนื่องมาจาากอุปสรรคทาางการค้าของททั้งสอง
คความอุดมสมบบูรณ์ของทรัพยากรในด้าน
ประเทศไดด้แก่ ระยะทาางที่ห่างไกลกัน และการ
ปประมง ป่าไม้ แร่ธาตุ และแแรงงานราคาถูถูก
ขนส่งที่ตองผ่
้อ านประเทศศที่สาม ทําให้ห้ต้นทุนของ
รรวมทั้งทรัพยาากร การท่องเทีย่ วธรรมชาติติ และ
สินค้าสูงขึึ้น รวมทั้งกาารที่เปรูใช้ภาษษาสเปนเป็น
วัฒนธรรมโบรราณของชาวอิอินคา และมายยา
ภาษาราชการ ซึ่งเป็นออุปสรรคในกาารสื่อสาร
ติดต่อทางงการค้า
คความมีเสถียรภภาพทางเศรษษฐกิจและ
นนโยบายเปิดเสสรีด้านการลงทุน ภายใต้กรรอบของ
กกฎหมายที่ให้ความคุ
ค ้มครองงนักลงทุนต่างงชาติใน
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายเงินนทุน
รระหว่างประเททศ
คความสําคัญในนการใช้เปรูเป็นฐานการผลิตตหรือ
ททําธุรกิจร่วมกัับเปรู เนื่องจาากเปรูเป็นปรระเทศที่มี
คความอุดมสมบบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชา
พ
าติ และ
ปประโยชน์อื่น ๆ ดังที่กล่าวข้ข้างต้น

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ BM
MI และสถาบันวิจจัยนโยบายเศรษษฐกิจการคลัง
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3.4.22 สถานการรณ์และแนวโน้มด้านการลลงทุนในสาธาารณรัฐเปรู
ในช่วงปี 2002-2013
2
สต็
ส อกของการรลงทุนโดนตรรงจากต่างประเทศ (FDI Sttock) เพิ่มขึนร้
้น อยละ
5.51 ต่อปี อันเนื่องมาจากนโยบ
อ
บายด้านการลลงทุนจากต่างประเทศที
ง
่คอนข้
่อ างเอื้ออํานนวยต่อการลงงทุน ซึ่ง
รวมถึถึงการไม่เลือกปฏิบัติเมื่อเที
เ ยบกับนักลลงทุนในประเเทศ เสรีภาพใในการค้า กาารอุตสาหกรรรม การ
ส่งอออกและนําเข้าอย่างเสรี ตลออดจนการทํา Legal Stabbility Agreeements กับบรัฐบาลเปรู และการ
แ
ขยายยตัวทางเศรษฐฐกิจในเปรู โดดยประเทศที่มมีีมูลค่าการลงททุนในระดับสูง ได้แก่ สเปนน (สัดส่วน 200% ของ
FDI Stock รวมในนปี 2012) อังกฤษ
ง (20%)) และสหรัฐฯ (14%) และะสาขาที่มีมูลคค่าการลงทุนสูง ได้แก่
เหมือองแร่ (สัดส่วน 24% ของง FDI Stockk ในปี 2012) การเงิน (118%) การสืสื่อสาร (17%) และ
อุตสาาหกรรมการผผลิต (14%)
แผนนภาพที่ 3.88: การไหลของการลงทุนโโดยตรงจาก
ต่างประเทศศ (FDI Floww) ในสาธารณ
ณรัฐเปรู

แผนภาพ
พที่ 3.9: สตต็อกของการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างปประเทศ (FDII Stock) ในสสาธารณรัฐเปปรู

ที่มา: BCRP และ ProInnversion (2014)

แผนนภาพที่ 3.10: สัดส่วนสต็ต็อกการลงทุนนโดยตรง
จากต่างประเทศศ (FDI Stock) ในสาธารณ
ณรัฐเปรู
จําแนกตาามประเทศผูลงทุ
้ล น ปี 20112

ที่มาา: Proinversion (2014)
(

แผนภาพทีที่ 3.11: สัดส่ วนสต็อกการรลงทุนโดยตรรง
จากต่างประเทศ (FDI Stock) ในสาธารณรัฐเปรูรู
จําแนกตามสาข
แ
าเศรษฐกิจ ปี 2012

ที่มา: Proinversion (2014)
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ตารางที่ 3.11: รายชือบริ
่อ ษัทซึ่งเป็นนผูล้ งทุนหลักในสาธารณรั
ก
รัฐเปรู ในช่วง 2008-20122
ผู้ลงทุน
ประเทศ
สาขา
CENCOOSUD INTERNACCIONAL LIMITADDA
ชิลี
การเงิน
VOTORANTIM METAISS LTDA.
บราซิล
เหมืองแรร่
ENDESSA LATINOAMERRICA S.A. (ANTESS END INT SA)
สเปน
พลังงานน
CYPRUUS CLIMAX METTALS COMPANY
สหรัฐอเมริกา
ก
เหมืองแรร่
GOLD FIELDS CORONNA BVI LIMITED
อังกฤษ
เหมืองแรร่
THE BAANK OF NOVA SCOTIA
S
แคนาดา
การเงิน
THE BAANK OF NOVA SCOTIA
S
อังกฤษ
เหมืองแรร่
SN POOWER HOLDING PERU PTE LTD
สิงคโปร์
พลังงานน
ANGLOO QUELLAVECOO SARL
ลักเซมเบิร์รก์
เหมืองแรร่
COMPPAÑÍA MINERA LATINO – AMERICANA LTDA. (CM
MLA)
ชิลี
เหมืองแรร่
SMM CCERRO VERDE NETHERLANDS
N
B.V.
B
เนเธอแลนนด์
เหมืองแรร่
MVM RRESOURCES INTTERNATIONAL B.V.
B
เนเธอแลนนด์
เหมืองแรร่
ที่มา: Proinversion (2014)

3.4.33 การวิเคราาะห์โอกาสแลละลู่ทางการลลงทุนในอุตสาาหกรรมที่น่าสนใจ
ฐ ใ ห้ ค วามมสํ า คั ญ เป็ น ลลํ า ดั บ แรก (Priority
อุ ต สาหกกรรมที่ จั ด ได้ว่วา เป็ น สาขา ที่ ส าธารณรั ฐเปรู
sectoors) ได้แก่ สาขาเหมื
ส
องแแร่ สาขาโครงสสร้างพื้นฐาน (ซึ่งรวมถึงไฟฟฟ้า ไฮโดรคาาร์บอน และพพลังงาน)
สาขาาก่อสร้าง สาขขาเกษตรกรรม ปศุสัตว์แลละประมง สาขขาอุตสาหกรรรมการผลิต (ซึซึ่งรวมถึงอาหหารและ
เครื่องงดื่ม และสิ่งทอ)
ท และสาขาาการท่องเที่ยว (ที่มา: กระททรวงการต่างปประเทศของเปปรู, 2014)
น กลงทุนไทย
น โดยพิจ ารณาจากปัจจั
จ ยหลัก
ทั้งนี้ หากกพิจารณาโอกาสและลู่ทางดด้านการลงทุนของนั
สองปัปัจจัย ได้แก่ 1.
1 ระดับการพพัฒนาเศรษฐกิกิจ (Level of
o econom
mic develoopment) แลละความ
น่าสนนใจของตลาด (Attractiveness of a m
market) และะ 2. ความเป็นไปได้
น และคววามได้เปรียบดด้านการ
แข่งขันของบริษัทไทย
ไ (Feasibility and coompetitive advantage
a
of Thai firm
ms) พบว่า ได้ด้ข้อสรุป
ดังแผผนภาพและตาารางข้างล่างนีนี้
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แผนภาาพที่ 3.12: การคั
ก ดเลือกสสาขาอุตสาหกรรมที่น่าสนนใจในการลงททุนในเปรู
ความเป็นไปได้
ไ และความไดด้เปรียบด้านการแแข่งขันของบริษัทไทย

ระดับการพพัฒนาทางเศรษฐกิกิจ และความน่าสสนใจของตลาด

mic developm
ment) มีตัวชี้วัด (Indicator)
หมายเหตุ: 1. ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Levvel of econom
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน
ฐ แรงงาน มาาตรฐานการครอองชีพ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (การเมือง การรเงิน ระเบียบ
ข้อบังคับและเสถียรภภาพทางเศรษฐฐกิจ) และคววามพร้อมของโโซ่อุปทาน สําหรั
ห บความน่าสนนใจของตลาด
น กในตลาด คคู่แข่งในตลาด
(Attraactiveness of a markett) มีตัวชี้วัด ได้ด้แก่ ขนาดของตตลาดและผู้เล่นหลั
อุปสรรคในการเข้าสูตลาด
ต่
และสิทธิพิพเศษแก่นักลงททุน (Investment incentives)
2. ความเปป็นไปได้ (Feassibility) แลละความได้เปรียบด้
ย านการแข่งขั
ง นของไทย (CCompetitive
advanntage of Thhai firm) มีตวชี
ัว ้วัด ได้แก่ จุดดแข็งของไทย (เช่น ด้านต้นทุนการผลิ
น
ต/ผลิต ภัณฑ์) ความ
พร้อมของไทย (เช่น ด้ดานเทคโนโลยี)
3. จากกราฟ ขนาดของววงกลมแสดงถึงขขนาดของ GDPP ณ ปี 2013 โดยอุตสาหกรรรมเหมืองแร่มี
GDP คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของ GDP รวม; เกษตรกรรรม ประมง และปศุสัตว์ 12.2; โครงสร้างพื้นนฐาน
ฐ 8.7 และ
ท่องเทีที่ยว (และบริการอื
า ่น ๆ) 6.1
4. คะแนนนมี 5 ระดับ ได้แก่
แ 1 2 3 4 แลละ 5 โดย 5 หมายถึง ดีที่สุด
ที่มา: UNCTAD (20110), Baker&MccKenzie (20133), BMI (2014)) และสถาบันวิจัจยั นโยบายเศรษษฐกิจการคลัง
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ตารางงที่ 3.12: การคั
ก ดเลือกสาาขาอุตสาหกกรรมที่น่าสนใใจในการลงทุทุนในเปรู

สาขขา

1. เหมืองแแร่

2. เกษตรกรรม
ประมง และ
ปศุสัตว์
(รวมถึง
อุตสาหหกรรม
แปรรูปปอาหาร)

การให้คะแนนนอุตสาหกรรม
(Industryy Rating)
(คะแนนเเต็ม = 5)
ปัจจั
จ ยที่ 1 ปัจจัยที่ 2
(น้น้าํ หนัก (น้าหนั
าํ ก
รวมม
5
50%)
500%)
3
2
2.55

4

4

4

เหตุผลสําคคัญ

ปัจจัยบววก
 การผลิตเหมืองแร่ในเปรู ในปี 20088-2013 เติบโตใในอัตรา 378.9%
%
ต่อปี และการส่งออกเติบโตในอัตรรา 6.2% ต่ตอปี และคาดวว่า
ในอนนาคต อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในนเปรูยังคงเติบโตจากการลงทุ
โ
ทุน
ทั้งในโโลหะพื้นฐาน และโลหะที
แ
่เกี่ยววเนื่องกับอัญมณี
ณี/ของมีค่า
(ที่มา:: Central Reseerve Bank of Peru; BCRP, 2014)
2
ปัจจัยลบบ
 กฎระะเบียบสําคัญ คือ The Genneral Miningg Law annd
Reguulations ซึ่งการรดําเนินธุรกิจที่เเกี่ยวข้องกับการรทําเหมืองแร่ต้อง
อ
ได้สัมปทานเท่
ม
านั้น ซึ่งเป็นการให้สัมมปทานในการดํดําเนินการกิจกาาร
เฉพาะะ และในพื้นที่เฉพาะ
ฉ และจะต้อองดําเนินการผลิลิตแร่อย่างน้อยใใน
ระดับขั
บ ้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด
 ในอนนาคต ธุร กิจ มีภัภยั คุ กคามสํา คัญั จากกระแสประท้วงของนันั ก
สิ่งแวดล้อมและของประชาชนในกาารทําเหมืองแร่ ซึ่งส่งผลให้มีการ
า
ดูแลกกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ
ม ่งขึ้น และะธุรกิจอาจมีตนทุ
้น นในการปฏิบับัติ
ตามกกฎหมายภาษี (CCompliance CCost) ที่เพิ่มขึ้น
 นอกจจากนี้ จากกระแสประท้วงยังสส่งผลให้รัฐบาลมมอบบทบาทขออง
ภาคชชุมชนท้องถิ่นเพิมขึ
่ ้น ในการอนุนุมัติโครงการเหมืองแร่
 ข้อจํากั
า ดและปัญหาดด้านโครงสร้างพืพื้ นฐาน อันได้แก่ ไฟฟ้า น้ํา แลละ
การขนส่ง
 ความมสามารถในการรแข่งขันของไททยยังอยู่ในระดับไม่
บ สูง ส่วนหนึนึ่ง
จะเห็นได้จากจํานวนนเหมืองเปิดกาาร/ประทานบัตรในประเทศไททย
มีแนววโน้มลดลงอย่างชัดเจน (กรรมอุตสาหกรรมมพื้นฐานและกาาร
เหมืองแร่, 2556)
ปัจจัยบววก
 ธุร กิจเกษตร
จ
ประมง และปศุสั ตว์ ์ เป็ นหนึ่ง ในธุรกิจ ที่ สศช. แลละ
กระททรวงอุตสาหกรรรม (2556) ปรระเมินว่ามีศักยภภาพ โดยในระยยะ
กลาง (2012-2017) คาดว่า จะเติบโโต 2.8% ต่อปี และในระยะยาาว
(20188-2027) คาดว่า จะเติบโต 4.22% ต่อปี
 ธุ ร กิ จอาหารแปรรู
จ
ปเป็ น หนึ่ ง ในธธุ ร กิ จ ที่ สศช. และกระทรววง
อุตสาาหกรรม (25566) ประเมินว่ ามีศักยภาพ โดดยในระยะกลาาง
(2012-2017) คาดวว่า จะเติบโต 7 .8% ต่อปี และในระยะยาาว
(20188-2027) คาดว่า จะเติบโต 5.11% ต่อปี
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สาขขา

การให้คะแนนนอุตสาหกรรม
(Industryy Rating)
(คะแนนเเต็ม = 5)
ปัจจั
จ ยที่ 1 ปัจจัยที่ 2
(น้น้าํ หนัก (น้าหนั
าํ ก
รวมม
5
50%)
500%)

เหตุผลสําคคัญ

 แรงงาานมีราคาถูก (คค่าแรงเฉลี่ย (ที่ไไม่อยู่ในสาขาเกกษตร) ประมาณ
ณ
15,000 เหรี ย ญสรอ.ต่ อ ปี และค่ค่ า แรงเฉลี่ ย (ใในสาขาเกษตรร)
ประมมาณ 18,000 เหรียญ สรอ. ตต่อปี) (ที่มา: Peru
P
Nationaal
Instittute of Statisttics and Inform
matics, 2014))
 เปรูเป็นประเทศที่มที รัพยากรสัตว์นา้ํ าอุดมสมบูรณ์ ขณะเดียวกันไทยยก็
ต้องกการวัตถุดิบประมมงเพื่อแปรรูป ธุธรกิจประมงและะอาหารแปรรูปจึง
เป็นหนึ
ห ่งในธุรกิจที่ไทยอาจใช้
ท
ประโยชชน์จากเปรูในแงง่การเป็นฐานกาาร
ผลิต เพื่อขยายตลาดดไปสู่ตลาดละตินนอเมริกาและอเมริกาเหนือ แลละ
ประเทศที่ทํา FTA กับเปรู เช่น สหรัฐฯ แคนาาดา เม็กซิโก จีน
สิงคโปปร์ ญี่ปุ่น ออสเตตรเลีย และเกาหหลีใต้
 ชายฝัฝั่งทางตอนเหนือของเปรู มีลักกษณะภูมิประเททศเหมาะแก่การ
า
ปลูกน้นําตาล โดยสามมารถปลูกได้ตล อดปี และมีผลผผลิต (Yield) สูง
ที่สุดในโลก
ใ
 เปรูมีการสนับสนุนการลงทุ
ก
นทําธุรรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofueel)
ภายใต้กฎหมาย Suppreme Decreee 021-2007, Regulation of
o
Biofuuels Commericalization
ปัจจัยลบบ
 การลงทุนในภาคเกษษตรฯ ต้องพึงระะวังประเด็นด้านความขั
น
ดแย้งกับ
นิ ่อธุรกิจเกษตตร
ชาวบ้บ้าน โดยเฉพาะะประเด็นด้านกาารถือครองที่ดนเพื
ขนาดดใหญ่ (BMI, 20014)
 กระททรวงการผลิต (M
Ministry of Prroduction) ได้กํกาหนดมาตรกาาร
ในการบริหารธุรกิจประมง
ป
การให้สสิิ ทธิในการดําเนินการแก่บุคคล
ค
เพื่อดําเนินธุรกิจประะมง ซึ่งรวมถึงกการกําหนดโควตตาการจับวัตถุดิดิบ
ประมมงต่อหนึ่งสายพัพันธุ์ และการกําาหนดโควต้า/ฤดูกาลจับปลา ซึ่ง
จากปประสบการณ์ของประเทศที่ลลงทุนที่ผ่านมา พบว่า ยังคงพบ
ปัญหาการเปลี่ยนแปปลงสภาพภูมิอ ากาศ (เช่น ปรรากฎการณ์เอลลนิ
โน่/ลาานิญ่า) และ ITQ
Q Law ซึ่งควบบคุมกองเรือที่จบปลาเกิ
ับ
นกําหนนด
 ข้อจํากั
า ดและปัญหาดด้านโครงสร้างพืพื้ นฐาน อันได้แก่ ไฟฟ้า น้ํา แลละ
การขขนส่ ง แรงงานสส่ ว นใหญ่ ใ นเป รู (ประมาณร้อยละ 70) เป็ น
แรงงาานที่จ้างงานแบบไม่เป็นทางกาาร (Informal Employment)
E
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บ ่เกี่ยวข้องกับบการดําเนินธุรกิจ | 3-20

โครงการรศึกษาระเบียบการลงทุน/การรทําธุรกิจสาธารรณรัฐเปรู

สาขขา

3. โครงสสร้าง
พื้นฐาาน

4. ท่องเทีที่ยว

การให้คะแนนนอุตสาหกรรม
(Industryy Rating)
(คะแนนเเต็ม = 5)
ปัจจั
จ ยที่ 1 ปัจจัยที่ 2
(น้น้าํ หนัก (น้าหนั
าํ ก
รวมม
5
50%)
500%)
3
2
2.55

3

4

3.55

เหตุผลสําคคัญ

ปัจจัยบววก
 การเติติบโตของอุตสาหกรรมเหมืองแแร่ นําไปสู่การเติติบโตของอุปสงงค์
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง โครรงสร้างพื้นฐานนน้ําและไฟฟ้า ซึ่ง
เปรูมีมีแผนงานที่จะใให้สัมปทานในกการทําธุรกิจโคครงสร้างพื้นฐาน
หลายยโครงการในอนาคต
 การเติ บ โตของอุ ตสาหกรรมท่
ส
อ งเเที่ ย ว ซึ่ ง จะดึ งดู ด การลงทุ น ใน
ใ
จ
ร้ า นอาหาร และโโครงสร้ า งพื้ น ฐานเชิ
ฐ
ง พาณิ ชย์
ช
ธุ ร กิ จโรงแรม
(Com
mmercial Infraastructure)
ปัจจัยลบบ
 แม้ธรกิ
ุร จโครงสร้างพืนฐานจะได้
้
ประะโยชน์จากค่าจ้างแรงงานในภา
า
าค
ก่อสร้ร้างที่ต่ํา แต่ปญหาค่
ัญ าแรง/สภภาพการทํางานนที่ไม่ปลอดภัยก็
ย
ส่งผลลให้เกิดปัญหากาารประท้วงของแแรงงานบ่อยครัรั้ง
 ในอดีดีตที่ผ่านมา โครงการมักไม่สําเร็ร็จตามแผนที่วางไว้
า (Delay)
 รัฐบาาลภายใต้ประธาานาธิบดีคนปัจจจุบัน (Ollanta Humala) มี
ความมไม่แน่นอนในวาาระการดําเนินงงาน เนื่องจากใในช่วงการบริหาร
า
ประเททศ มีปัญหาทางงสังคม ความมั่นั คง และคอรรััปชั่น ซึ่งจะส่งผล
ผ
กระททบต่อการลงทุน และอุตสาหกรรรมโครงสร้างพื้นฐาน
 ในอดีดีตที่ผ่านมา โครงการมักไม่สําเร็ร็จตามแผนที่วางไว้
า (Delay)
 รัฐบาาลภายใต้ประธาานาธิบดีคนปัจจจุบัน (Ollanta Humala) มี
ความมไม่แน่นอนในวาาระการดําเนินงงาน เนื่องจากใในช่วงการบริหาร
า
ประเททศ มีปัญหาทางงสังคม ความมั่นั คง และคอรรััปชั่น ซึ่งจะส่งผล
ผ
กระททบต่อการลงทุน และอุตสาหกรรรมโครงสร้างพื้นฐาน
ปัจจัยบววก
 ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหนึ
ห ่งในธุรกิจที่ สสศช. และกระทรวงอุตสาหกรรรม
(25566) ประเมินว่วามีศักยภาพ โดดยในระยะกลาาง (2012-20177)
คาดวว่าจะเติบโต 6.1% ต่อปี แและในระยะยาาว (2018-20277)
คาดว่ว่าจะเติบโต 5.2% ต่อปี
 จุดแข็ข็งด้านการมีสถานที
ถ ่ท่องเที่ยววเชิงวัฒนธรรมม และค่าเฉลี่ยใน
ใ
การเดิดินทางท่องเที่ยวและพํ
ว
านักสูงกกว่าเฉลี่ยของปรระเทศกลุ่มละติติน
อเมริกา
ก
 ต้ น ทุ นค่ า จ้ า งแรงงาานอยู่ ใ นระดั บบต่ํ า และมี ก ารรฝึ ก อบรมทั ก ษะ
ษ
แรงงาานในสถาบันต่าง
า ๆ (รวมถึงมหหาวิทยาลัย) เพืพื่อรองรับอุปสงงค์
แรงงาานที่มีทักษะทีม่ ีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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สาขขา

การให้คะแนนนอุตสาหกรรม
(Industryy Rating)
(คะแนนเเต็ม = 5)
ปัจจั
จ ยที่ 1 ปัจจัยที่ 2
(น้น้าํ หนัก (น้าหนั
าํ ก
รวมม
5
50%)
500%)

เหตุผลสําคคัญ

 กฎระะเบียบภายใต้พระราชกฤษฎีกา (DL 820) ให้
ใ การยกเว้นกาาร
จ่ายภภาษีที่เก็บจากสินทรั
น พย์ 3 ปี (ถ้ถ้าอยู่ในเมืองลิมา)
ม และ 5 ปี (ถ้ถ้า
อยู่ในเมื
น องอื่น)
ปัจจัยลบบ
 ข้อจํากั
า ดและปัญหาดด้านโครงสร้างพืพื้ นฐาน อันได้แก่ ไฟฟ้า น้ํา แลละ
การขนส่ง
 มีการรให้แรงจูงใจ แลละให้สัมปทานใในบางธุรกิจเฉพพาะ เช่น การใให้
สัมปททานกับร้านอาหหาร/ภัตตาคารใในระดับขั้นต่ํา คือ สี่ดาว และะมี
การจํําหน่ายสินค้าหัตถกรรมและขอองที่ระลึก
หมายเหตุ : ปัจจัยที่ 1 คือ ระดับการรพัฒนาทางเศรรษฐกิจ และควาามน่าสนใจของตตลาด
ปัจจัยที่ 2 คือ ความเป็นไปได้
น
และควาามได้เปรีบบด้านการแข่
น
งขันของไทย
ที่มา: UNCTAD (20110), Baker&MccKenzie (20133), BMI (2014)) และสถาบันวิจัจยั นโยบายเศรษษฐกิจการคลัง

3.4.44 โอกาสแลละลู่ทางการลลงทุนในอุตสาาหกรรมที่น่าสนใจ
ส
3.4.4.1 อุตสาหกรรมมประมง และแปรรูปสัตว์น้นํา้
อุตสาหกรรรมประมง และแปรรู
แ
ปสัตตว์น้ํา เป็นหนึนึ่งในธุรกิจทีน่่นาสนใจในกาารลงทุนในการใช้เปรู
เป็นชช่องทางขยายยตลาดส่งออกกไปสู่ตลาดละะตินอเมริกาแและอเมริกาเหนือ โดยใช้เเปรูเป็นฐานกการผลิต
หรือททําธุรกิจในลักษณะร่
ก
วมทุน (Joint Ventture) เพื่อขยายโอกาสส่งออกสิ
อ นค้าไปยัยังตลาดที่ทําความตก
ค
ลงกาารค้าเสรีกับเปรู เช่น สหรัรัฐ ฯ แคนาดาา เม็กซิโก จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเต รเลีย และเกกาหลีใ ต้
นอกจจากนี้ ไทยอาจส่งออกไปยัังกลุ่มประเทศศ Andean ได้แก่ โบลิเวีย โนลอมเบีย เปรู และเอกกวาดอร์
และ MERCOSURR ได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา ปารากวัย และอุ
แ รุกวัย (แแผนภาพที่ 3..13)
โดยในปัจจุ
จ บัน พบว่า การค้าด้านป ระมงและแปปรรูปสัตว์น้ําระหว่างไทยแลละเปรู ในปี 2556
2 มี
มูลค่าารวมทั้งสิ้นเพีพียง 2,938.7 ล้านบาท โดดยเป็นการส่งออกสิ
ง
นค้าจาากไทยไปเปรู ซึ่งส่วนมากเป็นทูน่า
กระป๋ป๋องและผลิตภัภณฑ์ทูน่าแปปรรูป มูลค่า 7703.4 ล้านบาท และเป็นการนํ
ก าเข้าสินนค้า ซึ่งส่วนใหหญ่เป็น
สินค้าาประมงโดยเฉพาะปลาหมึมึกสดแช่เย็นแแช่แข็ง มูลค่า 2,235.3 ล้านบาท ซึ่งไไทยขาดดุลกาารค้าใน
สินค้าาประมงมาโดดยตลอด ทั้งนี้ มูลค่าการค้ค้าสินค้าประมงยังอยู่ในระะดับที่ต่ํา เนื่อองจากไทยแลละเปรูมี
ระยะะทางที่ห่างกันมาก
น ไม่มีการรคมนาคมขนสส่งโดยตรง ซึงทํ
่ง าให้ต้นทุนค่คาขนส่งเพิ่มสู งขึ้น นอกจากกนี้ ยังมี
ความมแตกต่างทางดด้านวัฒนธรรมและภาษาอีกด้วย
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แผนนภาพที่ 3.133: สถานภาพพของข้อตกลงงทางการค้าระหว่
ร างประเททศระหว่างเปปรูกับประเทศศต่าง ๆ
ณ ปี 20144

ที่มา:

Ministry of Foreeign Affairs, PPeru (2014)

ทั้งนี้ เปรูมีการส่งออกปลาป่นมากทีที่สุดเป็นอับดับที่ 2 ของโลลก โดยส่วนมมากได้มาจากกการจับ
F
ปลาแแองโชววี่ โดยยตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด คือ ประเทศศจีน โดยมี Peru’s Naational Fishery
Assoociation ทําหน้
ห าให้ความช่วยเหลื
ว อด้านกการลงทุนในธุรกิจประมงแปปรรูป อย่างไรรก็ดี โอกาสในนการทํา
ธุรกิจจผลิตและส่งออกปลาป่
อ
นของนักลงทุนไททยในเปรูค่อนข้
น างจํากัด เนนื่องจากเปรูมมีี ระบบโควตาาสําหรับ
การจัจับปลาแต่ล ะสายพั
ะ
นธุ์ร วมมไปถึงปลาแแองโชววี่ และะมีบริษัท ขนาาดใหญ่หลายยรายเข้าไปททําธุร กิจ
ดังกลล่าวแล้ว (ตารรางที่ 3.13) อย่างไรก็ดี ใในส่วนของอุตสาหกรรมแแปรรูปทูน่าในนเปรูยังคงมีปริ
ป มาณ
เพียงงพอสําหรับอุตสาหกรรมปประมง ทั้งนี้ การส่งออกสิสินค้าประมงไไปยังกลุ่มประะเทศยุโรป และบาง
แ
ประเทศตามที่ได้ระบุไว้ใน FTAA นั้นจะต้องไได้รับการรับรองด้านสุขอนนามัย โดยเฉพพาะอย่างยิ่งมาาตรฐาน
น
คําปรึกษาเพิมเติ
่ม มใน
HACCCP เพื่อควบบคุมคุณภาพและมาตรฐานนของสินค้า โดยนักลงทุนสามารถขอค
ประเด็นด้านคุณภาาพ/มาตรฐานนได้ที่ National Institute for the Defense of Com
mpetition and the
P
(INDECOPI) (ทีมา:
่ม จากการสํสํารวจภาคสนนาม โดยการหหารือกับ
Proteection of Intellectual Property
ผู้แทนนจากกระทรววงการผลิต ภาายใต้โครงการรนี้, 19-28 ก.ค. 2557)
น ้ส่งออกควรทราบ
ประเเด็นที่นักลงทุน/ผู
หากนักลงงทุน/ผู้ส่งออกกไทยต้องการไไปลงทุนหรือส่งออกในอุตสาหกรรมประ
ส
ะมง และแปรรรูปสัตว์
ญ ้องต้นที่ควรทราบ ดังนี้
น้ํา มีประเด็นสําคัญเบื
1. ประเเด็นด้านกฎรระเบียบ และะการแข่งขัน
ในการลงทุนในอุตสสาหกรรมปรระมง ณ
สาธาารณรัฐเปรู
ธุรกิจประะมงในสาธารณ
ณรัฐเปรูอยู่ภาายใต้กฎหมายย The Geneeral Law o n Fishing (Degree
ห ดการ คือ กระทรวงก ารผลิต (Ministry of
Law No. 25977) โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบบด้านการบริหารจั
Prodduction) ซึ่งรวมถึงกาารใช้มาตรกา รในการบริหารธุ
ห รกิจประมง การให้สิททธิในการดําเนิ
เ นการ
(Adm
ministrative rights granted) แก่บุคคลลเพื่อดําเนินธุรกิจประมง ซึ่งรวมถึงการกกําหนดโควตาาการจับ
วัตถุดดิิบประมงต่อหนึ
ห ่งสายพันธุ์ และการกําหหนดโควต้า ในนกรณีแองโชวีวี่ และปลาเฮกก และกําหนดดฤดูกาล
จับปลลา นอกจากนีนี้ ยังรวมถึงกาารให้สิทธิในกาารดําเนินการด้านการเดินเรือื การสร้างโโรงงานผลิต และการ
แ
ให้สัมมปทานธุรกิจสัตว์น้ํา
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แผนนภาพที่ 3.144: การส่งออกกและนําเข้าสินค้าประมงรระหว่างไทยแและเปรู
ล้านบาท
3,000
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1,000
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0
2550

2551

25
552

2553

ิ ค า้ ประมงไ ทย
การส่งออกส
สน
ยไปเปรู

2554

2555

2556

ิ ค า้ ประมงเปรู
ก
การนํ
าเข า้ สน
ป
จ ากไท
ทย

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ (25556)

ตาราางที่ 3.13: Competitiv
C
ve Landscappe ในอุตสาหหกรรมประมงงในเปรู
7 บบริษัทแรกทีไ่ ด้ดรับ
รายรับปี 20111
จํานวนโรงงงานผลิต
โคววต้า (%)
จํานววนกองเรือ
โควต้าสูงสุด
((ดอลลาร์ สรออ.)
ปลาป่ปน
TASAA
COPEEINCA
DIMAANTE
AUSTTRAL
HAYDDUK
CHINAA FISHERY GRROUP
EXALM
MAR

14.1
10.7
8.5
6.9
6.6
6.2
6.0

-600
255
-270
164
-220
170
192

47
28
30
13
22
22
22

หมายเหตุ: บริษัทอื่น ๆ อาทิ Pacificco Centro, Ceentinela และอือื่น ๆ ได้รับโควตต้ารวม 41%
ที่มา: Copeinca (20013)

12
5
6
6
9
7
6
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แผนภภาพที่ 3.15: ปริมาณปลาาแองโชวี่ที่จบในประเทศเ
ับ
เปรู ปี 1995--2013E

ที่มา: Coppeinca (2013)
ห ก (Biomaass) ในประเททศเปรู
แผนนภาพที่ 3.166: ปริมาณปลลาแองโชวี่ทจี่จัับ (Catch) เทียบกับน้ําหนั

ที่มา: Copeincaa (2013)
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2. ระเบียบการนําเข้าสิ
า นค้าประมมงฉบับใหม่
หน่วยงานน Institute of
o Fishery TTechnology (ITP) ของเปปรูได้ออก Coommunicatioon No.
041-2010- IPT/SSANIPE กําหนนดระเบียบกาารนําเข้าสินค้าประมงฉบั
า
บใหม่
ใ โดยมีผลบบังคับใช้ตั้งแตต่วันที่ 1
พฤศจิจิกายน 25533 ระบุว่า
 การนํ
ก า เข้ า วั ตถุ
ต ดิ บ และผลลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระะมง รวมทั้ งอาหารสั ต ว์ นน้ํ า ต้ อ งมี ใ บ รั บ รอง
สุสขอนามัยประะกอบการนําเเข้าทุกครั้ง
 กรณี
ก ผลิตภัณฑ์ฑหอยสองฝาา ต้องระบุในใใบรับรองสุขอนามั
อ ยว่ามาจจากแหล่งจับที
บ ่ได้รับ
ก บรองจากกหน่วยงานผู้ กํากับดูแล (CCompetent Authority : CA) ของปรระเทศผู้
การรั
ส่สงออก โดยกการยื่นขอใบรัรับรองสุขอนาามัยจากกรมประมง จะต้อ้ งแนบใบกํากั
า บการ
จํจาหน่ายหอยสสองฝาประกออบการพิจารณ
ณาทุกรุ่น
 ถ้าวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์นนัั้ นนําเข้าเพื่อไปแปรรูปแลละส่งออกสหภภาพยุโรป ใบบรับรอง
สุส ข อนามั ย ต้องระบุ
อ
ว่ า แหหล่ ง แปรรู ปนั้ น มี ม าตรฐานตามที่ ส หภภาพยุ โ รปกํ าหนดใน
R
Regulation
852/2004,
8
8853/2004 แลละ 854/20044
 ผูน้ ําเข้าสินค้าต้องแจ้งความมประสงค์ขอนนําเข้า (import request) ไไปยังหน่วยงาาน
Servicio Nacionnal de Sannidad Pesqquera : SAANIPES หรือ Peruvian FFisheries Sanitary
Authhority (ที่มา: กรมเจรจากาารค้าระหว่างปประเทศ)
3. สําหรัรับธุรกิจทูน่ากระป๋
ก อง/แปรรรูป นักลงทุนจํ
น าเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับปประเด็นโควต้ต้าในการ
จับปลา และพพิจารณาควาามเป็นไปได้ในวิธีการลงทุน เช่น การหหาพันธมิตรทางธุรกิจ
(Parttnership) เพพื่อให้ง่ายต่อกการดําเนินตาามกฎระเบียบ โดยในปัจจุบบัน รัฐบาลเปปรูยังไม่มี
นโยบบายให้แรงจูงใจทางภาษี
ใ
(TTax Incentivees) แก่ภาคธุรกิ
ร จโดยรวม ((ที่มา: จากกาารสํารวจ
ภาคสสนาม โดยการรหารือกับผู้แททนจากสมาคมมอุตสาหกรรมมแห่งชาติ (SNNI) ภายใต้โครรงการนี้,
19-28 ก.ค. 2557)
3.4.4.2 อุตสาหกรรมมท่องเที่ยว
เปรูเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้าานสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ฒ
โดยไได้รับการจัดอันดับให้
อยู่ในนหนึ่งในสิบของประเทศทีที่มีจุดเด่นด้านนประวัติศาสตร์ ศิลปะแลละวัฒนธรรมม และความงงามของ
ธรรมมชาติ นอกเหนืนือจากสถานทที่อันมีชื่อเสียงงเป็นที่รู้จักขอองนักท่องเทียว
่ย นั่นคือ Maachu Picchu และ
the AAmazon ทั้งนี้ อัตราการเจจริญเติบโตขอองจํานวนนักท่ทองเที่ยวขาเขข้าและขาออกก (Tourist flow) ใน
เปรู ปี 2005-20122 เพิ่มขึ้นในอัอัตราร้อยละ 88.92 ต่อปี (M
Ministry of Foreign Traade and Toourism,
20144) (แผนภาพทีที่ 3.17)

โอกาสและลูลู่ทางการลงทุน และกฎระเบียบที
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แผนภาพที่ 3.17: จํานวนนนักท่องเที่ยวขขาเข้าและขาาออก (Touriist Flow) (ล้ล้านคน) ในช่วงปี
ว
2005-20133

หหมายเหตุ: ปี 2013 เป็นตัวเลขประมาณกการ
ทีม่มา: Ministry off Foreign

Tradde and Tourissm (MINCETUUR), National Tourism
T
Cham
mber (CANATUR)

ทั้งนี้ โอกาสในอุตสาหหกรรมท่องเทีที่ ยวในเปรู รววมถึงธุรกิจรายสาขาย่อยต่ต่าง ๆ ได้แก่ โรงแรม
โ
(Hoteel) โรงแรมอพพาร์ทเมนต์ (AApartment hotel) รีสอรร์ท อีโค่ลอร์จ (Eco-lodgees) โฮสเทล (HHostel)
ตัวแททนเดินทางแลละท่องเที่ยว (AAgencies) ร้าานอาหาร/ภัตตาคาร
ต
และตตัวแทนบริษัททขนส่ง เป็นต้น
ตาราางที่ 3.14: จํจานวนโรงแรรมและที่พักในนสาธารณรัฐเปรู จําแนกตตามประเภท (ข้อมูล ณ ปี 2011)
ประะเภท
จํานวน
จํานวนห้อง
จํานวนเตีตียง
โรงแรมและทีพ่ ักที่สามารถแยกประเภทได้

2,3883

59,839

1007,839

3668
1,2227
6336
62
6
38
3

6,054
25,413
18,443
4,628
4,428

10,298
44,002
4
34,800
3
8,642
7,997

43
4
9
ไม่สามมารถแยกประเภทได้
13,6221
รวม
16,0004
ที่มา: Ministry of Foreign
F
Trade and Tourism
m (MINCETUR))

653
220
162,512
222,351

1,595
505
2778,429
3886,268

แยกประเภทตามระดับชั้น
ที่พัก 1 ดาว
ที่พัก 2 ดาว
ที่พัก 3 ดาว
ที่พัก 4 ดาว
ที่พัก 5 ดาว

Youuth Hostel และ Ecolodge
Youuth Hoste
Ecolodge

อ
เมื่อพิจารรณาโอกาสการลงทุนในอุตตสาหกรรมการท่องเที่ยวในนเปรูในปัจจุบบัั น พบว่า เมืองหลวง
า ๆ ใน
ลิมามีมีชื่อเสียงระดัับโลกในด้านออาหารที่มีควาามหลากหลายและประกออบจากวัตถุดิบบจากแหล่งต่าง
ประเเทศ มีการขยายสาขาร้านออาหารไปส่วนนอื่น ๆ ของประเทศ โดยยนักลงทุนต่างงชาติสามารถถดําเนิน
ป
กกระดับ (ที่มา:: จากการสํารวจภาคสน าม โดยการหหารือกับ
ธุรกิจจร้านอาหารในนเปรูได้ทุกรูปแบบและทุ
ผู้แทนนจากบริษัท Ernst
E & Young ภายใต้โครรงการนี้, 19-228 ก.ค. 25577)
โอกาสและลูลู่ทางการลงทุน และกฎระเบียบที
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ด้านธุรกิจโรงแรม
จ
พบวว่า โครงสร้าง พื้นฐานด้านกการโรงแรมยังต้
ง องการการลลงทุนอีกมากก โดยใน
ัง ความ
ปัจจุบบันมีโครงการรก่อสร้างโรงแแรมมากถึง 120 โครงกาาร นอกจากนีน้พ้ บว่านักลงททุนต่างชาติยงมี
สนใจจที่จะซื้อกิจกาารทัวร์ของท้องถิ่น และในออนาคตเปรูจะมีการจัดการปประชุมระดับนนานาชาติ ซึ่งปัจจุบัน
จํานววนห้องพักในลิลิมาใกล้เต็มขีดระดั
ด บความสสามารถในการรองรับ จึงมีโอกาสในธุ
โ
รกิ จโรงแรม (ทีมา:
ม่ จาก
การสํสํารวจภาคสนนาม โดยการหหารือกับผู้แทนนจากบริษัท Ernst
E & Younng ภายใต้โครรงการนี้, 19-28 ก.ค.
25577)
อ บการท่องงเที่ยว ที่สําคัญคื
ญ อ The Geeneral Touriism Law (หรืรือ Law
ด้านกฎหมมายที่เกี่ยวข้องกั
294008) ซึ่งกําหนนดหลักเกณฑ์ฑ์การพัฒนากิจจกรรมท่องเทีที่ยวในประเทศ ตลอดจนส่ส่งเสริมสนับสนุนและ
กํากับบดูแลให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าางยั่งยืน ทั้งนี้ รูปแบบของกการลงทุนในธุธุรกิจท่องเที่ยวในเปรู
ค่อนขข้างหลากหลาย เช่น กรณี
ณีโรงแรม จะมีมีทั้งรูปแบบรร่วมทุน แฟรนนไชส์ และกาารบริหารตามมสัญญา
(Mannagement contract) และกรณีภัตตตาคาร จะมีในรู
น ปแบบแฟรรนไชส์ และกาารบริหารตามมสัญญา
เป็นต้น
ตตารางที่ 3.155: รูปแบบหหลักของการลลงทุนจากต่างประเทศในอุ
ง
อุตสาหกรรมทท่องเที่ยวในเปปรู
ธุรกิจ
รูปแบบบการลงทุนจากต่
น างประะเทศ
ก.ด้านนการท่องเที่ยว
ย
โรงแรรม
การรร่วมทุน/แฟรนนไชส์ (franchhising)/การบริริหาร
ตามสสัญญา (Manaagement coontract)
ร้านออาหาร
แฟรนนไชส์/การบริหารตามสัญญญา
ตัวแททนการท่องเทียว
่ (Travel agents)/
a
แฟรนนไชส์/ค้าส่ง
ผู้ประะกอบการการรท่องเที่ยว
ข.อุตตสาหกรรมสนันับสนุน
ธุรกิจจผลิตอุปกรณ์
การรัรับช่วงการผลิต (Subcontrracting)
ธุรกิจจให้บริการ
การรัรับช่วงการผลิต
ฐ
ค. โคครงสร้างพื้นฐาน
ทางออากาศ
ทางถถนน
ทางรราง
ที่มา: UNCTAD

การแแปรรูปรัฐวิสาหกิจ/ได้รับสัมมปทาน
การแแปรรูปรัฐวิสาหกิจ/ได้รับสัมมปทาน
การแแปรรูปรัฐวิสาหกิจ/ได้รับสัมมปทาน

โอกาสและลูลู่ทางการลงทุน และกฎระเบียบที
บ ่เกี่ยวข้องกับบการดําเนินธุรกิจ | 3-28

โครงการรศึกษาระเบียบการลงทุน/การรทําธุรกิจสาธารรณรัฐเปรู

3.4.4.3 อุตสาหกรรมมพลังงานชีวภภาพ (Biofueel)
ประเทศเปปรูเป็นประเททศที่มีศักยภาพพในการผลิตอ้ออยโดยมีผลผลิตโดยเฉลี่ย 160 ตัน/เฮฮกเตอร์
ทําให้ห้เปรูมีผลผลิตอ้
ต อยสูงเป็นอันดับต้น ๆ ขของโลก และยัยังสามารถเพาาะปลูกและเก็ก็บเกี่ยวอ้อยไได้ตลอด
ทั้งปี นอกจากนี้ยังมี
ง การสนับสนุนการเพาะปปลูกพืชพลังงานอื
ง ่น ๆ เช่น ปาล์มน้ํามัน ข้าวฟ่าง มัันหวาน
อีกด้ววย และปัจจุบับันทั่วโลกต้องเผชิ
ง ญกับปัญญหาพลังงานขาดแคลน รวมมทั้งผลกระทบบด้านมลพิษจากการ
จ
ใช้พลังงาน ส่งผลใให้ความต้องการพลังงานชีววภาพเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น จึงเป็
เ นโอกาสทาางธุรกิจที่ดีสําหรับนัก
ลงทุนนที่จะเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมนี้
แผนภาพที่ 3.18: เปรียบบเทียบผลผลิต (Yields) อัอยต่อเฮกเตออร์

ที่มา: FAO

น ส้ ่งออกคววรทราบ
ประเเด็นทีน่ ักลงทุน/ผู
หากนักลงงทุนต้องการไปลงทุนในอุตตสาหกรรมพลัลังงานชีวภาพดดังกล่าว มีปรระเด็นสําคัญเบื
เ ้องต้น
ที่ควรรทราบ ดังนี้
1. การผผลิตพลังงานชีวภาพในเปรูแแบ่งเป็น 2 ปรระเภทหลักคือ
1) Bioethanool มีวัตถุดิบบหลักคือ อ้อย การเพาะปลลูกส่วนใหญ่ออยู่ทางตอนเหหนือของ
ประเทศ ผูผลิ
้ผ ต Bioethhanol รายใใหญ่ที่สุดในเปปรูคือ Caña Brava (RRomero
Group) ซึ่งมีมพื้นที่เพาะปปลูกอ้อยมากถึถึง 6,000 เฮฮกเตอร์และผูผู้ ผลิตรายใหญ
ญ่อีกราย
ใหญ่คือ Maaple Energyy (USA) ในปีปี 2012 มีการคาดการณ์
า
ปปริมาณ Bioeethanol
220 ล้านลิตร
ต เพิ่มขึ้นจาากปีก่อนหน้าถึง 22% ด้านการบริโภคมมีการประมาณ
ณการณ์
ว่าในปี 20113 อยู่ที่ 85 ล้านลิตร จึงทํทาให้ด้านการค้าเปรูมีความมสามารถที่จะส่
ะ งออก
Bioethanool โดยการประะมาณการณ์การส่
ก งออกในปี 2013 มีปริ มาณ 129 ล้านลิตร
(ในปี 2011 ประเทศที่นําาเข้า Bioethaanol จากเปรูมากที่สุดคือ เเนเธอร์แลนด์์)
2) Biodiesel โดยมี
โ ผู้ผลิตหหลักคือ Palm
mas del Espino (PE) และ Heaven
H
Petroleum
m ซึ่งผลิต Biiodiesel 91%
% ของเปรูและ
แ Biodiessel มีวัตถุดิบหลักคือ
ปาล์มน้ํามันและปั
น
จจุบันยยังคงมีการขยยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ําามันอย่างต่อเนื
เ ่อง ใน
ปี 2013 มีการคาดการณ
ณ์ปริมาณ Bioodiesel อยู่ที่ 32,000 ล้าานตัน ขณะทีการคาด
่ก
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กาณร์การบบริโภค Biodieesel ในปีเดียวกันสูงถึง 2555,000 ล้านตัตัน ทําให้สถานการณ์
ด้ า นการค้ าเปรู
า ยั ง ต้ อ งนนํ า เข้ า Bioddiesel เนื่ อ งจจากน้ํ า มั น DDiesel เป็ น ประเภท
พลังงานที่มีการบริโภคสู งที่สุด และด้วยกฎหมายพ
ว
พลังงานชีวภาาพของเปรูในปีปี 2011
มีการกําหนดให้ผลผลิตน้ํ ามัน Diesel ทั้งหมดจะต้องมี
อ สัดส่วน BBiodiesel 5%
% ทําให้
ต ํามัน Dieseel เพิ่มขึ้น การผลิต Biodieesel จะต้องเพิพิ่มขึ้นตาม
เมื่อการผลิตน้
แผนภภาพที่ 3.19:: แผนที่การเพพาะปลูกพืชพลั
พ งงานชีวภาาพในสาธารณ
ณรัฐเปรู

ที่มา: Proinvversion (20)

2. กฎระะเบียบด้านกาารผลิตพลังงานนชีวภาพ
1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แกก่ Law N° 288054 – Bioffuels Markeet Promotion มีการ
วางกรอบเพืพื่อส่งเสริมการรใช้พลังงานชีชีวภาพ โดยมีเป้
เ าหมายเพิ่มมการลงทุนโดยยได้ยังมี
การก่อตั้ง PROBIOCOM
P
M ขึ้นมาภายใต้ต้ PROINVERSION เพื่อดึง ดูดการลงทุนอีกด้วย
M – Regulaation of thee Biofuels Market
2) Supreme Decree N°0013-2005 EM
Promotionn มีการกํา หนดสัดส่วนใให้มีการใช้พลัลงงานชีวภาพพในพลังงานปประเภท
ต่างๆ ได้แก่ก การกําหนดใให้ Gasolinee จะต้องมีสวนผสมของEt
่ว
thanol 7.8%
% และ
ผลผลิตน้ํามัน Diesel ทั้งงหมดจะต้องมีมีสัดส่วน Bioddiesel 5%
M – Regulatiion of the CCommerciallization
3) Supreme Decree N° 0021-2007 EM
of Biofuelss ได้มีออกข้อกําหนดการค้้าและคุณภาพพของการผลิตตและผลผลิต
ก
กวั
ก ตถุดิบจะต้อองไม่กระทบพพื้นที่ป่า
4) นอกจากนียั้ยงั มีข้อบังคับอื่น ๆ ได้แก่ การเพาะปลู
สงวน ความมหลากหลายททางชีวภาพ แลละการสร้างมลภาวะ การผผลิตจะต้องไมม่กระทบ
ต่อความมั่นคงทางอาหา
น
าร โดยกฎระะเบียบดังกล่าวอยู
า ่ภายใต้คความรับผิดชอบโดย
ช
กระทรวงเกกษตร กระทรรวงพลังงานแลละเหมืองแร่ กระทรวงการรผลิต OSINEERGMIN
และ PROINNVERSION
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ตารรางที่ 3.16: ข้อมูลทางธุรกิ
ร จของบริษษััทรายใหญ่ทดํดี่ าเนินการผลิลิตไบโอเอธานนอลและไบโออดีเซล
ผู้ผลิตไบโอเอธานนอล
บบริษัท Caña Brava
บบริษัท Maple Energy
E

ผู้ผลิตไบโอดีเซลล
บบริษัท Palmas del
EEspino (PE)
บบริษัท Heaven
PPetroleum

Caña Brava เริริ่มดําเนินธุรกิจเมื่อปี 2009 แลละเป็นผู้ผลิต Etthanol รายใหญ
ญ่
ที่สุดในเปรู ด้วยยเงินลงทุนจํานวน
น 210 ล้านUS$ พื้นที่เพาะปปลูกอ้อยมากถึง
6,000 เฮกเตอรร์ ใน Piura และสามารถจะแปปรรูปได้ 350,0000 ลิตรต่อวัน
Maple Energyy เป็นผู้ผลิตรายยใหญ่อีกรายหนึนึ่งในธุรกิจ Ethaanol จากการ
ลงทุน 280 ล้านนUS$ ทําให้บริษัทมีพื้นที่เพาะะปลูก 13,500 เเฮกเตอร์ใน Piuura
แบ่งเป็นพื้นที่เพพาะปลูกอ้อยเพืพื่อผลิต Ethanool 7,800 เฮกเตตอร์ โดยคาดว่าจะ
า
สามารถผลิต EEthanol ได้ 1055 ล้านลิตรต่อปปี
Palmas del EEspino (PE) เป็ปนผู้ผลิต Biodieesel รายใหญ่ททีี่ สุดในเปรู มีพนที
ื้น ่
เพาะปลูกปาล์มมน้ํามัน 7,357 เฮกเตอร์ ในภูมิมภิ าค San Marrtin และมีแผนจจะ
เพิ่มพื้นที่เพาะปปลูกอีก 10,0000 เฮกเตอร์
Heaven Petrooleum เป็นผู้ผลิตรายใหญ่อีกรายหนึ
ร
่ง ผลผลิ ต Biodiesel ของ
ข
Caña Brava แและ Heaven Petroleum
P
รวมมกันมีสัดส่วนมาากถึง 91% ในเปรู
Heaven Petrooleum ยังมีโครรงการใหญ่ในภูมิภาค Ica ซึ่งจ ะมีพิ้นที่เพาะปลูก
50,000 เฮกเตตอร์ โดยโครงกาารนี้ยังอยู่ในขั้นต้นในการได้สิททธิในที่ดิน

3.4.4.4 อุตสาหกรรมมที่นา่ สนใจอืน่ ๆ
นอกจากออุตสาหกรรมปประมงและแปปรรูปสัตว์น้ํา อุตสาหกรรมมการท่องเที่ยยว และอุตสาาหกรรม
ร งอุตสาหหกรรมก่อสร้า งและค้าวัสดุก่กอสร้าง
พลังงงานชีวภาพแล้ล้ว อุตสาหกรรรมที่มีศักยภาพของเปรูยังรวมถึ
อุตสาาหกรรมพลังงาน
ง อุตสาหกกรรมค้าปลีกแและบริการ และอุ
แ ตสาหกรรรมรีไซเคิลขยยะ (ที่มา: จากการ
จ
สํารวจภาคสนาม โดยการหารื
โ
อกั
อ บผู้แทนจากกบริษัท Ernsst & Youngg ภายใต้โครง การนี้, 19-228 ก.ค.
25577) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 อุตสาาหกรรมก่อสรร้างและอสังหหาริมทรัพย์รวมถึ
ว งการค้าวััสดุก่อสร้าง เเป็นภาคธุรกิจที
จ ่มีการ
เติบโตตอย่างมากในนช่วงปี 2002--2012 มีการดดําเนินการก่อสร้
อ างมากมายยในเมืองหลววง Lima
และเเมืองอื่นๆ อีกทั้งยังมีโครงกการพัฒนาด้านการขนส่
น
ง “Urban Deveelopment Project
of Liima and Caallao” มีมูลคค่าโครงการ 1,500 ล้านเหรีรียญดอลลาร์ ์ สรอ. ปัจจุบัน ธุรกิจ
ก่อสร้ร้างมีผู้เล่นสําคัคญเป็นบริษทัทท้องถิ่นจํานววนหนึ่งราย บริษิ ัทต่างชาติตต่าง ๆ (รวมถึถึงบริษัท
สัญชาติบราซิล) แลละบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ
ง ปัจจุบันมีโครงการลงทุทุนด้านพลังงานมากถึง 63 โโครงการ ซึ่งอาจเป็
อ น
 อุตสาาหกรรมพลังงาน
โอกาสในอุตสาหกรรมพลังงานททดแทน เช่น พลั
พ งงานลม หรื
ห อพลังงานน้น้ํ า
 อุตสาาหกรรมค้าปลีลีกและบริการร มีแนวโน้มการพัฒนาไปยัยังพื้นที่ชนบท โดยในปัจจุบับนั มีการ
พัฒนาในเมื
น
องหลววงและเมืองท่อองเที่ยวอย่างเมื
ง อง Cuzcoo มีการเพิ่มจําานวนของศูนย์ยการค้า
อย่ า งมากเป็
ง
น ผลมาจากการขขยายตั ว ของ เศรษฐกิ จ แลละผลด้ า นปรระชากรศาสตร์ ซึ่ ง มี
ประชชากรวัยเยาว์และวั
แ ยแรงงานนจํานวนมาก
 อุตสาาหกรรมรีไซเคิลขยะ เนื่องงจากพบว่ามีขยะเพียงประะมาณ 5% เท่านั้นที่ได้รับการ
รีไซเคิคิล ในปัจจุบนั

โอกาสและลูลู่ทางการลงทุน และกฎระเบียบที
บ ่เกี่ยวข้องกับบการดําเนินธุรกิจ | 3-31

โครงการรศึกษาระเบียบการลงทุน/การรทําธุรกิจสาธารรณรัฐเปรู

3.55 กฎหหมายที่เกี่ยวข้อ งกับการรดําเนินธุ
น รกิจแและกฎหหมาย
ภาษีษีอากรทีเกี
เ่ ่ยวข้องในประะเทศเปรู
ในส่วนขอองกฎหมายทีที่เกี่ยวข้องกับบการลงทุนและการดําเนินธุ
น รกิจและกกฎหมายภาษีษีอากรที่
เกี่ยวขข้องจะประกออบด้วยกฎหมมายต่าง ๆ ดังนี้
อ
สิทธิ์ที่ดิน การรควบคุมการโออน
3.5.11 นโยบายเกีกี่ยวกับการลงงทุนจากต่างปประเทศการถือครองกรรมสิ
เงินตราต่างประเทศ
า
แลละผลกําไรในกการประกอบธธุรกิจออกนอกกประเทศ
3.5.22 นโยบายสส่งเสริมการลงทุนและกฎระะเบียบในการดดําเนินธุรกิจ
3.5.33 กฎหมายแและกฎระเบียบในการจั
ย
ดตั้งองค์กรธุรกิจต่
จ างชาติ
3.5.44 กฎหมายภภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกาารลงทุน
ก
3.5.11 นโยบายเเกี่ยวกับการลลงทุนจากต่างงประเทศการรถือครองกรรรมสิทธิ์ที่ดิน การควบคุมการโอน
เงินตราต่างประเทศ และผลกํ
แ
าไรในนการประกอบบธุรกิจออกนนอกประเทศ
ก งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์
ร
นโยบายเเกี่ยวกับการลลงทุนจากต่าางประเทศ การส่
ทางภาษีหลั
ห กการปฎิบับตั ิตามกฎหมายของการลงงทุนจากต่างปประเทศ
ประเทศ เปรู มี ก ฎหม ายทั่ ว ไปที่ ส่ งงเสริ ม และกํํ า หนดการรับประกั น สํ า หรั บ การลงททุ น จาก
บ าเหมืองแร่ ไฮโดรคาาร์บอน โทรคคมนาคม
ต่างปประเทศ นอกจจากนี้ยังมีกฎหหมายเฉพาะทีที่เกี่ยวข้องกับการทํ
การเกกษตร และกาารประมงเพิ่มเติ
เ มจากการกกฎหมายลงทุนทั
น ่วไป
หลักการทีที่สําคัญที่สุดที่ใช้ในการกํากับดูแลการลงงทุนจากต่างประเทศมีดังต่ออไปนี้
1. การลงงทุนจากต่างปประเทศได้รับกการปฏิบัติเช่นเดี
น ยวกับการลลงทุนจากในปประเทศ
2. นักลงททุนจากต่างปรระเทศอาจลงททุนในภาคส่วนใด ๆ ของเศศรษฐกิจ
3. เสรีภาพของนั
า
กลงทุทุนในการเข้าถึงสินเชื่อจากภภายในและภาายนอกประเททศ
4. ไม่มีการควบคุ
า
มการรปริวรรตเงินตตราและการส่งเงิ
ง นของสกุลเงินต่างประเททศมีความเป็นอิ
น สระ
ประโยชน์น์จากแผนเสถีถียรภาพทางกกฎหมายของเปรู (Legal Stability Aggreements))
นักลงทุนอาจได้รับประโยชน์จากแ ผนเสถียรภาพทางกฎหมาายของเปรูโด ยการเข้าร่วม Legal
ments (LSAs หรือ convvenios de estabilidadd jurídica ใในภาษาสเปนน) ตามที่
Stability Agreem
รัฐบาาลค้ําประกันเสสถียรภาพตามมกฎหมาย
1. ข้อกําหนดสํ
า
าหรับนั
บ กลงทุนต่างงประเทศ
นักลงทุนจะต้องปฏิบัติตติ ามข้อกําห นดใด ๆ ต่อไปนี
ไ ้เพื่อให้ได้้รับสิทธิประโโยชน์ดังกล่าวข้
ว างต้น
ภายใใต้แผนเสถียรภภาพทางกฎหมาย
 มีส่สวนร่วมในการเพิ่มทุนของ บริษัทในประะเทศเปรูภายใในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาาจํานวน
เท่ ากั บ หรื อ มาากกว่ า 10 ล้ า นดอลลาร์ร์ ส หรั ฐ ฯ ในกรณี ข องกาารทํ า เหมื อ ง แร่ แ ละ
ไฮโโดรคาร์บอน หรือเท่ากับหรืรือมากกว่า 5 ล้านดอลลารร์สหรัฐฯ สําหหรับภาคส่วนอือื่น ๆ
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 มีการลงทุ
ก
นที่มีความเสี
ค
่ยงร่ววมกับบุคคลทีที่สาม เช่น กิจการร่
จ วมทุน ตามข้อกําหนดและ
เงือนไขที
อ่
่ระบุไว้้ในวรรคก่อนหหน้า
 มีการซื
ก ้อหุ้นจากกบริษัทที่มีรัฐบบาลเป็นเจ้าของโดยตรงหรืรือโดยอ้อม (ผผ่านกระบวนกการแปร
รูป)
ป โดยมีเงื่อนไขว่
น าการเข้าาซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องมากกว่าร้อยละะ 50 ของจํานวนหุ
น ้น
ทั้งหมดและเป็นไปตามข้
น
อกําหหนดและเงื่อนไขที
น ่ระบุไว้ในวรรคแรก
น
ด วนของส่วนเกิ
น นมูลค่าหุ้น (share prremiums) ที่เกิดขึ้นจากกการมีส่วนร่วมของนั
ม ก
 สัดส่
ลงทุนต่างชาติ อาจได้
อ รับประะกันผ่าน LSAAs ถ้าเกี่ยวขข้องกับจํานวนนเงินและเป็นไปตาม
น
ข้อกํ
อ าหนดและเงื่อื นไขที่ระบุไไว้ในวรรคแรกก
 การใช้เงินกู้จากกต่างประเทศศอาจมีการพิจารณาให้ได้รับประกันเหหมือนกับการลงทุนที่
ได้รัรบประกันจาก LSAs โดยยมีเงื่อนไขว่าการใช้
ก เงินกู้ดงกล่
ัง าวเกี่ยวข้อองกับจํานวนเงินและ
การปฏิบัติตามข้ข้อกําหนดที่ระะบุไว้ในวรรคแแรก
ในกรณีดงกล่
งั าวนักลงทุทุนจะต้องลงทุทุนผ่านระบบกการเงินของปรระเทศเปรู
2. ข้อกําหนดสํ
า
าหรับบริ
บ ษัทที่ได้รับบการลงทุน
บริษัทที่ได้ดรับการลงทุนอาจเข้
น
าร่วม LSAs กับรัฐบาลเปรู ถ้าบริ
า ษัทได้รับเเงิิ นลงทุนจากกผู้ลงทุน
อย่างน้อย 1 รายแและเป็นไปตามมข้อกําหนดทีที่กําหนดไว้ในววรรค 1 ดังกลล่าวข้างต้น
บริษัทที่ปฏิ
ป บัติตามข้อกํกาหนดนี้อาจจได้รับประโยชน์จากความมีเสถียรภาพ ของการจ้างงงานและ
ป
จากกเสถียรภาพขของระบบภาษีษีรายได้
แผนสส่งเสริมการส่ส่งออก นอกจากนี้บริษัทสาามารถได้รับประโยชน์
โดยบบริษัทต้องตอบบสนองข้อกําหนดดั
ห งต่อไปนีนี้
 เป็ป็นการลงทุนใหม่
ใ มากกว่าร้ อยละ 50 ของทุนเรือนหุ้นของบริษัททและบัญชีทนสํ
ุน ารอง
แลละมีการจัดสรรรเพื่อการขยยายกําลังการผผลิตหรือการปปรับปรุงเทคโโนโลยี หมายคความว่า
เงินลงทุนดังกล่ล่าวจะต้องดําเเนินการผ่านกการเพิ่มทุน หรืรือ
โ
้อกิจจการที่รัฐบาลลเป็นเจ้าของททางตรงหรือททางอ้อมมากกกว่าร้อย
 กาารลงทุนใหม่โดยการซื
ละะ 50 ของหุ้นทั้งหมด ในกรรณีที่รัฐวิสาหกิกิจนั้นมีการแปปรรูป
3. การรัรับประกันสิทธิภายใต้สญ
ั ญ
ญา
LSAs รับประกั
บ
นนักลงทุนต่างประเทศสําหรับระะยะเวลาทั้งหมดของสั
ห
ญญญาและการดําเนิ
เ นการ
ตาม LSAs จะได้รับเสถี
บ ยรภาพททางกฎหมายขของกฎหมายวว่าด้วยระบอบบและสิทธิ ดัง ต่อไปนี้
 สิทธิ
ท ประโยชน์ภาษี
ภ เงินได้ บ ริษัทจะได้รับสิ
บ ทธิประโยชน์ภาษีเงินโดยยจํากัดอัตราภภาษีเงิน
ได้ด้ให้อยู่ในอัตราที่ใช้บังคับอยยู่ ณ วันที่เข้าทําสัญญา
 สิ ทธิ
ท ใ นการโอนเงิ น ทุ น กลั บบประเทศ กํํ า ไร เงิ น ปั นผล
ผ และค่ า สิ ท ธิ์ อ ย่ า งอิ สระ
ร โดย
ปรราศจากข้อจํากั
า ดใด ๆ
 สิทธิ
ท ในการใช้อัตราแลกเปลีย่ยนที่ดีที่สุดทีมีม่ อี ยู่ในตลาด
 สิทธิ
ท ที่จะไม่ถูกเลื
เ อกปฏิบัติ
 สิทธิ
ท ประโยชน์ทีท่เี กี่ยวข้องกับ การขอคืนภาษีต่างๆ การรขอนําเข้าสินคค้าในเขตปลออดอากร
ชั่วคราว
ว
(dutyy free zone) การขอคืนภาาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกออบการที่เป็นผูส้ ่งออก
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4. ลักษณ
ณะและข้อกําหนดของ
า
LSSAs
ลักษณะะทั่วไปของข้อตกลงจําพวกนีนี้จะมีลักษณะะดังนี้
 ข้อตกลงจะผู
อ
กมัมดระหว่าง 2 ฝ่าย ไม่ใช่กบฝ่
ับ ายใดฝ่ายหนึ่ง
 ข้อตกลงจะถู
อ
กควบคุ
ค มโดย ข้อกําหนดของง Civil Code ไม่ใช่โดย addministrativee law
 ข้อกํ
อ าหนดของขข้อตกลงจะมีผผลบังคับใช้เปนเวลา
ป็
10 ปี นับตั้งแต่วันที ่เริ่มบังคับใช้ช้ ยกเว้น
ในนกรณีของ LSSAs ที่ในกรณี
ณีที่ผู้รับสัมปททานทําโครงการเกี่ยวข้องกักับสาธารณูปโภคและ
โ
สาาธารณะประโโยชน์ภายใต้ SSupreme Decree
D
No. 059-96-PCM
M รวมถึงนักลงทุ
ล นใน
กรรณีที่ข้อตกลงงของ LSAs ได้ด้ถูกเพิ่มเพื่อครอบคลุ
ค
มในสัสัญญาสัมปทาานดังกล่าว
 ข้อตกลงสามาร
อ
รถถูกยกเลิกไได้โดยผู้ลงทุนหรื
น อบริษัททีได้
่ไ สิทธิในการรลงทุน โดยกฎหมาย
จะะถูกบังคับใช้ในวั
ใ นที่การขออยกเลิกได้ถูกเสนอ
เ
 กาารแก้ไขของสสัญญาซึ่งถูกตตกลงโดยคู่สัสัญญาจะต้องไม่ขัดกับข้อกกําหนดดังนี้การเพิ
ก ่ม
ระะยะเวลาโครงงเกิน 2 ปี เพืพื่ อทําให้การลลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หรือกาารลดงบการลลงทุนใน
พัันธสัญญาซึ่งต่ตํากว่าที่กฎห มายกําหนดไว้ ถ้าการแก้ไขสัญญาเป็นกการเพิ่มงบลงงทุนของ
พัันธสัญญา อาจจะต้องมีการรขออนุญาตเพพื่อได้รับความมยินยอมจากหหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพืพื่อให้สอดคล้องกั
อ บกฎหมายย
 ข้อตกลงจะสิ
อ
้นสุสดในกรณี ดังงนี้ (i) ความมล้มเหลวของผู้ลงทุนหรือบบริษัทที่ไม่สามมารถทํา
ตาามในสิ่งที่ระบบุไว้ในพันธสัญญญาภายใต้ขอกํ
้อ าหนดของววัตถุประสงค์ใในสัญญา (ii)) ความ
ล้มเหลวของนั
ม
กลงทุ
ก นในการรไม่ได้รับอนุญาตจากหน่
ญ
วยงานที
ย ่เกี่ยวข้อองเพื่อที่จะได้ด้รับสิทธิ
แลละพันธะในสัญญา
ญ
การถืถือครองกรรมมสิทธิ์ที่ดิน
เปรู มีก ฎหหมายรับ ประะกัน การซื้อ กการโอน และะการป้อ งกันอสั
น งหาริม ทรรั พย์โ ดยมีมาตรการ
า
ง
น 3 ปประการ
เฉพาะที่ผลักดันโดยรัฐบาล แบ่งออกเป็
ประการแแรก การคุ้มครรองสิทธิในกาารซื้อทรัพย์สนบรรจุ
ิน อยู่ในรัรัฐธรรมนูญ จึ งมั่นใจได้ว่าสามารถ
ส
ใช้สทิทธิดังกล่าวได้อย่
อ างเสรีและจจะละเมิดมิได้้
ประการทีที่สอง รัฐธรรมมนูญกําหนดวว่าชาวต่างชาติติ (ไม่ว่าบุคคลลธรรมดาหรืออนิติบุคคล) มีสถานะ
เช่นเ ดียวกับชาวเเปรูในเรื่องที่เกี่ยวกับการ ซื้อทรัพย์สินโดยยกเว้
น
นเฉฉพาะพื้นที่ที่ กําหนดไว้เพื่อความ
ปลอดดภัยแห่งชาติซึซึ่งอยู่ห่างจากกเขตแดนไม่เกิน 50 กิโลเมตตร
ประการทีที่สาม กลไกทางกฎหมายต่ต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาเพือรั
่อ บรองความมปลอดภัยของงการทํา
ธุรกรรรมที่เกี่ยวข้องกั
ง บการซื้อ การโอน และกการใช้ทรัพย์สนิ
สิทธิในท รัพย์สินจะละะเมิดมิได้ยกเเว้นภายใต้สถานการณ์
ถ
พิเศษเมื
เ
่อมีการรนํากฎหมายยเวนคืน
อสังหหาริมทรัพย์มาใช้บังคับ อยย่างไรก็ตามนินิติบุคคลต่างประเทศไม่สามารถซื
า
้อหรื อเป็นเจ้าของงเหมือง
ที่ดิน ป่าไม้ น้ํา เชืชื้อเพลิงหรือแหล่
แ งพลังงานนภายใน 50 กิโลเมตรจากกชายแดนประะเทศยกเว้นกรณี
ก ที่มี
ความมจําเป็นประเททศที่มีการประะกาศพระราชชกฤษฎีกาที่ได้รับอนุมัติจากกคณะรัฐมนต รีี
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3.5.22 นโยบายสส่งเสริมการลงทุนในประเททศเปรู
หน่วยงานนส่งเสริมการลลงทุนของเปรูรู (PROINVERRSION) ได้ร่วมจัดทําบันทึกกความเข้าใจดด้านการ
ส่งเสริิมการลงทุนระหว่
น
างสํานัักงานคณะกรรรมการส่งเสสริมการลงทุนและหน่
น
วยงาานส่งเสริมกาารลงทุน
เอกชชนแห่งราชอาณ
ณาจักรเปรู (M
Memoranduum of Undderstanding Concerningg Cooperatiion on
the Promotion of Bilateral Investmennts to be siggned betweeen the Boaard of Invesstment
of thhe kingdom of Thailandd and the PPrivate Inveestment Proomotion Ageency of Perru) ซึ่งมี
สาระะสําคัญในเรื่องความร่วมมือทางด้
อ านการรลงทุนและกาารแลกเปลี่ยนข้
น อมูลระหว่าางกัน และผ่านความ
า
1
เห็นชชอบทั้งฝ่ายไทยและเปรูเมือวั
่อ นที่ 11 ธันววาคม พ.ศ. 25555
บริษัทที่อยู่ในขั้นตอนกก่อนการดําเนิ นการของโครรงการขนาดใหหญ่ที่มีเวลาคครบกําหนดอยย่างน้อย
ส
ตตภาษีมูลค่าเพพิ่มก่อน
2 ปี ออาจใช้การขออคืนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนการรดําเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถเครดิ
การดํดําเนินการ แลละข้อตกลงกาารลงทุนกับรัฐฐบาลต้องมีการลงทุ
า นขั้นต่าํ 5 ล้านดอลลลาร์สหรัฐ ฯ (ไม่รวม
ภาษีมมููลค่าเพิ่ม) โดดยจํานวนเงินขัข้นต่ําดังกล่าววไม่ได้นําไปใช้ช้กับโครงการด้ด้านการเกษตรร
นอกจจากนี้ประเทศศเปรูได้มีความมตกลงระหว่าางประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น
 ข้อตกลงพหุ
อ
ภาคี: องค์การกาารค้าโลก (WTTO)
 ข้อตกลงในระด
อ
ดับภูมิภาค: ปประชาคมแอนเดียนแห่งชาติ (CAN): โบลิเวีย โคคลัมเบีย
เออกวาดอร์ และะเปรู
 ข้อตกลงทวิ
อ
ภาคี: แคนาดา ชิ ลี จีน เกาหลลี คอสตาริกา คิวบา สหรัฐั อเมริกา กัวเตมาลา
ญี่ปุ่น เม็กซิโก ปานามา สิงงคโปร์ ไทย สหภาพยุ
ส
โรป กลุ่มตลาดร่ร่วมอเมริกาตตอนล่าง
(ออาร์เจนตินา บราซิ
บ ล ปารากกวัย และอุรกวั
ุก ย) กรอบคววามตกลงทางงเศรษฐกิจการรค้าการ
ลงงทุนและความมร่วมมือทางวิวิชาการกับสภาความร่วมมมืออ่าว (GCCC) (ซาอุดีอาระเบีย
บาาห์เรน คูเวต กาตาร์ โอมานน และสหรัฐอาหรั
อ บเอมิเรตต) สมาคมการรค้าเสรียุโรป (EFTA)
(สสวิตเซอร์แลนดด์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์)
สาขาการรทําเหมืองแร่ร น้ํามันและก๊ก๊าซธรรมชาติติ
ผู้ถือสัมปททานการทําเหหมืองแร่มีสิทธิ ที่จะขอคืนภาษี
ภ มูลค่าเพิมที
่ม ่เกี่ยวข้องกับั กิจกรรมขอองบริษัท
ในระหว่างขั้นตอนการสํารวจ เพืพื่อให้สามารถถเข้าถึงนโยบาายนี้ บริษัทเหมืองแร่ต้องป ฏิบัติตามเงื่อนไขบาง
น
น าเนินการและการสําารวจเหมืองแแร่ในประเทศตต้องเข้าทําสัญญญาการลงทุนสํ
น ารวจ
ประกการ เช่น ก่อนการดํ
กับรัฐฐบาล (PERUPPETRO) โดยมีมีการลงทุนขัน้นต่ําประมาณ
ณ 5 แสนดอลลลาร์สหรัฐ ฯ
รัฐบาลเปรูมีนโยบายสนับสนุนการลลงทุนของภาคคเอกชนในภาาคพลังงาน โดดยเฉพาะการรขุดและ
น
างโรงงานผลิตตไฟฟ้าทั้งจากพลังน้ําและจากก๊าซธรรมชชาติเพื่อรองรัรับความ
สํารววจแหล่งน้ํามันและการสร้
่ ่มสูงขึ้น คาาดว่าปริมาณกการลงทุนในภภาคพลังงานจะมีมูลค่าถึง 333,000 ล้านดดอลลาร์
ต้องกการพลังงานทีเพิ
สหรัฐ ฯ ภายในปีพ.ศ.
พ 2557
1

httpp://www.eppoo.go.th/adminn/cab/cab-25556-02-27.htm
ml#10
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สาขาการรก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
รัฐบาลส่งเสริ
ง มการเข้าถึถงสินเชื่อในภภาคเศรษฐกิจที่มีรายได้ต่ําสุสดผ่านกองทุน Mi Vivienda โดย
ในปีพพ.ศ. 2556 มีการให้
ก สินเชื่อรวมทั
ร ้งหมด 11.4 พันล้านเปปรูโซล2
3.5.33 กฎหมายและกฎระเบียบในการจั
ย
ดตตั้งองค์กรธุรกิจต่างชาติ
รูปแบบแและขั้นตอนกาารจัดตั้งธุรกิจจในประเทศเปปรู
บริษัท (CCorporationss) และบริษัทจจํากัด (Limiteed Liability Companiess) มีความสําคัญมาก
ที่สุดแและเป็นโครงสร้างของบริษัษทที่ใช้บ่อยทีที่สุดภายใต้กฎหมายทั
ฎ
่วไปขของบริษัท (LLey Generaal de
Socieedades) ซึ่งประกาศใช้
ง
เมื่อวันที่ 1 มก ราคม ค.ศ. 1998 โดยทั่วไปกฎระเบี
ไ
ยบบที่เกี่ยวข้องกัับบริษัท
ของปประเทศเปรูมลัลี กษณะที่คล้ายกั
า บที่พบในปประเทศอื่น ๆ
กฎหมายขของประเทศเปปรูยอมรับและกํากับดูแลบบริษัท 4 ประเภท ได้แก่
1. บริษทสามั
ทั
ญ Orddinary Corpporation (Soociedad Annónima – S..A.)
คือบริษัทหุห้นทุนที่ทุนแสสดงในรูปของงหุ้นซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ถือกรรมมสิทธิ์ที่กําหนดดไว้ในกฎหมาายทั่วไป
ของบบริษัทและในกกฎหมายที่เกียวข้
่ย อง
2. บริษัทที
ท ่ไม่เปิดขายหุ้นให้บุคคลลทั่วไป Clossed Corporation (Socciedad Anónima
Cerrada – S.A.CC) อนุญาตให้้มีผู้ถือหุ้นได้ไม่มเกิน 20 รายย โดยหุ้นไม่ได้ จดทะเบียนใในตลาด
หลักทรั
ท พย์
3. บริษัทจํากัด Limited Liability Coompany (Sociedad Comerccial de
Respponsabilidaad Limitadaa – S.R.L.) เป็นแบบเดียวกับที่ใช้กับบบริษัทที่ไม่เปิดขายหุ
ด ้น
ให้บุคคลทั
ค ่วไป
4. บริษัทที
ท ่เปิดขายหุหุ้นให้บุคคลทัทั่วไป (Open Corporation or Socciedad Anónima
Abieerta – S.A.AA.)
บริษัทที่เปิดขายหุ้นให้ห้บุคคลทั่วไปตต้องสอดคล้องกั
อ บเงื่อนไขดังต่อไปนี้อย่ างน้อย 1 ข้อ 1. ได้
เสนออขายหุ้นเป็นการทั
ก ่วไปให้แก่กประชาชนครัรั้งแรก (IPO) หรือมีหุ้นกู้แปลงสภาพ
ป
(cconvertible bonds)
คือกาารแปลงภาระผูกพันของบริริษัทเป็นหุ้น 22. มีจํานวนผูถื้ถอื หุ้นมากกว่า 750 ราย 33. มากกว่าร้อยละ 35
ของจํจํานวนหุ้นทั้งหมดต้
ห องกระจายให้ผู้ถือหุ้ นในจํานวน 175
1 ผู้ถือหุ้นหรื
ห อมากกว่า 4. บริษัทประกอบ
ป
กิจกาารในฐานะบริษัทเปิด หรือ 5. ผู้ถือหุ้นที่มมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดมีมติเป็นเอกฉันทท์ในการเปลียนแปลง
่ย
โครงสร้างเป็นบริษัษทที่จดทะเบีบียนในตลาด หลักทรัพย์ และบริ
แ
ษัทอยูยู่ภายใต้การคควบคุมดูแลจาก the
Natioonal Supervvisory Comm
mission of CCompanies and
a Securities

2

httpp://www.investinperu.pe/m
modulos/JER//PlantillaStanndard.aspx?aree=1&prf=0&jeer=5939&sec==17
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คุณสสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติทวไป
ั่ว
Orrdinary Corpporation
Closed Corporation Limited Liabbility Compaany
(SSociedad Anóónima)
A
(Sociedad Comercial de
d
(Sociedad Anónima
Cerradda)
Responsabilidad Limitadda)
ผู้ถือหุ้นหรือหหุ้นส่วนก่อตั้ง
สองคน (22)
สองคน (2)
สองงคน (2)
ความรับผิดขของผู้ถือหุ้นหรือหุห้นส่วน จํากััดปริมาณความรรับผิดของผู้ถือหุห้นหรือหุ้นส่วน
ทุนจดทะเบียยนเริ่มต้น
กฎหหมายทั่วไปของงบริษัทไม่ได้กําหนดปริ
ห
มาณขันต่
้น ําของทุนในกการประกอบธุรกิ
ร จของโครงสร้ร้าง
เหล่านี
า ้ ในบางกรณีกําหนดให้ปริมาณของทุ
า
นขั้นต่าํ เช่น สถาบันกการเงิน
ตัวแทนของเเงินทุน
หุ้น
Particcipations
(participaciones)
จํานวนสูงสุดดของผู้ถือหุ้น
750
20
20
ข้อจํากัดและะพิธีการในการโโอนหุ้น ไม่ มีเว้ นแต่ ผู้ ถื อหุ้ นนอื่ น ๆที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น อื่ น ๆทีที่ มี สิ ท ธิ first สามารถถู ก จํากั
า ดได้ โดย ผู้ ร่วม
สิทธธิ first refusal ได้ใช้สิทธิ reefusal สามารถถใช้สิทธิจํากัด ทุ น ค น อื่ น ที่ มี สิ ท ธิ fiirst
จํากัด ซึ่งเป็นไปตามมที่กฎหมาย ซึ่ งเป็ นไปตาม ที่ กฎหมาย refusal.
กําหนด
กําหนด

การกระจายผลกําไร
ข้อตกลงระหหว่างผู้ถือกรรมสิสิทธิ์
คณะกรรมกาารบริษัท

ผู้จัดการทั่วไไป
การแบ่งผลกํกําไร

การถถ่ายโอนเป็นความลับและ การถ่ายโอนเป็นความลับและ ต้ อ งเปิ ด เผยยการถ่ า ยโอนนสู่
บันทึกไว้ในบัญชีแยยกประเภท บัันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภท สาธารณะ
ของ บริษัท
ขออง บริษัท
ผลกํกําไรได้รับการกกระจายในผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ตามสัดส่วนของทุน เว้นแต่ที่ระบุไว้
ไ เป็นอย่างอื่นใน
น
ข้อบังคับของบริษัททหรือตามกฎหมมาย
ข้อตกลงระหว่างผูถ้ถืื อหุ้นหรือระหว่ว่างผู้ถือหุ้นกับบุคลลที่สามถูกต้ องในทุกประเภภทของบริษัท และ
แ
มีผลบั
ล งคับใช้ในทุก เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จากกช่วงเวลาที่พว กเขาจะถูกบันทึทกไว้อย่างถูกต้อง
กับบริ
บ ษัท
การมี อ ยู่ ข องคณะะกรรมการ การมีอยู่ของคณะะกรรมการ ไม่มีคณะกรรมมการบริษัท
บริษัษัทเป็ น ไปตามทีที่ ก ฎหมาย บริษัทเป็นทางเลือก
กรรมการได้รับกาารเลือกจากผู้
กําหนด
กรรมมการได้รับการเลืลือกจากผู้ ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรรมการต้องมี
ถือหุน้ ซึ่งคณะกรรมมการต้องมี กรรมการอย่างน้อย
อ 3 คน โดย
กรรมมการอย่างน้อย 3 คน โดย กรรมการไม่จําเป็ป็นต้องเป็นผู้
กรรมมการไม่จําเป็นต้ องเป็นผู้ถือ ถื อหุ้ น กรรมกาารอาจจะถู ก
หุ้น กรรมการอาจจะ
ก
ะถูกถอด ถออดถอนในเวลาใใดก็ได้ และไม่
ถอนใ
นในเวลาใดก็ได้ แและไม่มี
มี ข้ อ จํ า กั ด สั ญ ช า ติ ข อ ง
ข้อจํากัดสัญชาติของงกรรมการ กรรมการ
ผู้ จั ดการอาจถู
ด
ก ถ อดถอน ณ เววลาใด ๆ โดยผผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ จั ด การทั่ ว ไปมี ห น้ า ที่ บ ริ หาร
ห
และเป็นตัวแททนของบริษัท
คณะะกรรมการบริษษัั ท ขึ้นอยู่กับการรแต่งตั้ง
ขึ้นอยู
อ ่กับการประชุ มสามัญของผู้ถอหุ
ื ้น ถือเป็นการตัดสินใจที่ ขึ้ น อยู่ กั บ กา รประชุ ม สามัมั ญ
มีอํานาจสูงสุด โดยตต้องเป็นการปรระชุมที่จัดอย่างถถูกต้องและมี หุ้ น ส่ ว นของบบริ ษั ท เปิ ด ถื อ เป็ป็ น
ผู้เข้าร่
า วมประชุมมาากกว่าหรือเท่ากับจํานวนผู้เข้าร่
า วมประชุม การตัดสินใจทีทีม่ ีอํานาจสูงสุด
ขั้นต่ตํําที่กําหนดไว้แและมีลงคะแนนนเสียงรับรองมากกว่ากึ่งหนึ่ง โดยต้องเป็นกาารประชุมที่เกิดขึ้น
ของผู้มีสิทธิออกเสียยง
อย่างถูกต้องตามกฎของบริษัท
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สาขาา (Branchess)
ท อกหนึงในการจั
่ง
ดตั้งงบริษทั ซึ่งถือว่
อ าสาขาเป็นแทนของทางงบริษทั แม่และมี
ล
สาขาคือทางเลื
อิสระะในการดําเนินนงานตามทีทางบริ
ท่
ษัทแมม่มอบหมายใหห้อย่างไรก็ตามอํ
า านาจทีส่ สาขาได้รับจะเป็นไป
ตามขขอบเขตบริษัษัทแม่กําหนด
การจัจัดตั้ง

ความมรับผิดชอบ
ทุน
ผู้ทํากการแทน
การโออนผลกําไร

ผ่านททางหนังสือสําาคัญการจัดตังบริ
ง้ ษัท (publlic deed) ทีจ่ จัั ดทําโดย Nootary
pubic ชาวเปรู ซึ่งงข้อมูลต่อไปนีนี้ (ในรายการอือื่น ๆ ) ต้องระะบุ 1.เงินทุนทีก่ ําหนด
ให้กบสาขาสํ
ับ
าหรับกิจกรรมทีด่ ําเนินการในปรระเทศ 2.กิจก รรมของสาขาาและการ
ประกกาศที่ระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็
า นส่วนหนึนึ่งของวัตถุปรระสงค์ขององคค์กรของ
บริษทแม่
ทั 3.ทีอ่ ยู่ของสาขา และ 4.การแต่งตังตั
ง้ วแทนถาวรรทางกฎหมายยอย่าง
น้อย 1 คนในประเเทศ
บริษทแม่
ทั รับผิดชอบบต่อภาระผูกพันทั้งหมดทีเกิ
่เ ดขึ้นโดยสาขขา ข้อตกลงยยกเว้น
ความมรับผิดชอบใดด ๆ ถือว่าไม่มผลและเป็
ี
นโมมฆะ
จํานววนสินทรัพย์ทั้งหมดที่ได้รับจากบริ
จ ษัทแม่ในการดํ
ใ
าเนินนกิจกรรมของสาขา
เรียกวว่า “ทุนทีไ่ ด้รรัับมอบหมาย (assigned caapital)” และะไม่ได้กําหนดทุนขั้นต่ํา
สาขาจะต้องมีตัวแททนทางกฎหมมายถาวรที่อยูในเปรู
่ใ อย่างน้น้อย 1 คน
ไม่มีข้อจํากัดในการรโอนผลกําไรโโดยสาขาสู่บริษัทแม่

กิจกาารร่วมทุน (Jooint venturres)
กฎหมายเเปรูแบ่งกิจกาารร่วมทุนที่อออกเป็น 2 ประะเภทหลัก ได้แก่ กิจการค้าาร่วม (consoortium)
และสัสัญญาจัดตั้งหุ้นส่วนที่ไม่มส่ีสวนจัดการ (SSilent partnership agreement) แต่กกิิ จการร่วมทุนไม่ได้
มีแค่นนี้เท่านั้นยังมี สัญญาความมร่วมมืออื่น ๆ เช่น สัญญากระจายเสี
ญ
สี่ยงร่วมกัน หหรือ กิจการรร่วมทุน
อื่น ๆ แม้จะไม่มีกฎระเบี
ก
ยบทีเฉพาะเจาะจ
่
จงแต่ก็ยังคงออยู่ภายใต้กฎหมายเปรูเหมมือน สอง ประเภท
ที่ได้กกล่าวไว้ข้างต้้น
1. กิจกาารค้าร่วม (coonsortium) กําหนดให้เป็นสัญญาในกการที่บุคลลสสองคนหรือหนน่วยงาน
สองหหน่ ว ยงานร่ วมกั นมี วั ตถุ ป ระสงค์ ใ นกาารแบ่ งปั น ผลกํ า ไรและลดดค่ าใช้ จ่า ยในนการทํ า
ธุรกรรรม โดยกิจกาารร่วมทุนไม่ไดด้สร้างหน่วยงงานใหม่แยกออกมาจากบริษษัท
2. สัญญาจั
ญ ดตั้งหุ้นส่วนที
ว ่ไม่มีส่วนจัจัดการ (Silennt partnershhip agreem
ment, contraato de
asocciación en participación
p
n) คือสัญญาซึซึ่งบุคคลหรือบริษัทเสนอใหห้แก่บุคคลตังแต่
้ง หนึ่ง
คนขึ้นไป
น (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหหรือนิติบุค คลล) เพื่อให้มีส่สวนร่วมในผผลกํา ไรของธธุรกิจที่
ดําเนินินการกับบุคคลที่สาม โดดยพันธมิตรทีที่เข้าร่วมโครงงการจะให้คววามร่วมกับบริษัทใน
รูปแบบบการร่วมทุทุน
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เงินลงทุนในลักษณ
ณะการควบรวมกิจการแลละเข้าซื้อกิจการที่มีอยู่
ไม่มีข้อจํากั
า ดสําหรับบริ
บ ษัทต่างประะเทศที่จะไปลงทุนในบริษัษทเปรู
อีกทั้งนักลงทุนจาก
ต่างปประเทศมีสิทธิเท่าเทียมกับนันกลงทุนเปรู การควบรวมมกิจการต้องได้รับอนุญาต และต้องปฏิฏิบัติตาม
ข้อกําาหนดและระเเบียบที่กําหนดดไว้ในกฎหมาายเกี่ยวกับบริษัท (General Companiees Law)
ตัวแททนจําหน่าย ค้คาปลีก แฟรนนไชส์ หรือเคครือข่ายในกาารจัดจําหน่าย
กฎหมายเเปรูไม่ได้มีบทบัญญัติที่เฉพพาะเจาะจงสําหรั
า บการจัดตั้งตัวแทนจําหหน่าย ค้าปลีก แฟรน
ไชส์ หหรือเครือข่ายในการจั
ย
ดจําหน่
า าย อีกทั้งงในปัจจุบัน ไมม่มีข้อกฎหมาายที่ปกป้องตัตัวแทนจําหน่าย
า หรือ
เครือขข่ายในการจัดจํ
ด าหน่าย
สัญญาแฟฟรนไชส์จะต้องจดทะเบี
อ
ยนนกับสถาบันเพื่อการป้องกันการแข่งขั นและการคุมครอง
้ม
ทรัพย์สินทางปัญญา (Peruvian compettent authoority in chaarge of thee registratioon of
tradeemarks: INDEECOPI)
สํานักกงานตัวแทนและสถานปรระกอบการชัว่วคราวอืน่ ๆ
า
ามารถจัดตั้งสสํานักงานตัวแทนและสถ
ว
ถานประกอบบการชั่วคราววอื่น ๆ
บริษัทต่างประเทศสา
ในเปปรูโดยไม่ต้องไได้รับอนุญาตตหรือทําการรลงทะเบียน ยกเว้นในอุตสาหกรรมบ
ต
บางประเภททีที่มีการ
ควบ คุ มให้ จ ดทะะเบีย น เช่ น ธนาคารแล ะบริ ษั ท ประะกั นภั ย โดยททั่ ว ไปในการรจดทะเบี ยนสถาน
น
่จ วยให้สญญาประเภทน
ัญ
นี้มีผลบังคับใช้
ใ ตาม
ประกกอบการประะเภทนี้ตัวแทนต้องมีอํานาาจมากพอทีจะช่
กฎหมายเปรู
ขั้นตออนการก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัท
ใในการก่อตั้งธุรกิ
ร จ นักลงทุนจะต้
น องเตรียมมเอกสารดังนี้:
 การตัตั้งชื่อธุรกิจ ใช้ช้ชื่อใดก็ได้ ตาามด้วยคําว่า Sociedad
S
Anonma
A
(แปปลว่า Corpooration)
ซึ่งใช้้อักษรย่อว่า S.A.
S โดยขอสสงวนชื่อนี้ไว้ ณ สํานักจดทะะเบียนสาธาร ณะ ถ้าชื่อดังกล่
ก าวไม่
ซ้ํากับชื
บ ่อที่มีผู้ใช้อยู่แล้ว ก็จะมีสสิิทธิใช้ชื่อบริษัษทั ดังกล่าวภายใน 30 วัน แและเปิดบัญชีเงินฝาก
กับธนนาคารของเปรูรู [1 วัน]
 การขขอให้ลงทะเบีบียนรับรองเออกสารการจัดตั
ด ้งบริษัท และข้อบังคับบบริษัทกับบุคคลที่ทํา
หน้าที่รับรองลายมืมือชื่อและเอกกสาร (Publicc Notary) โดยยในขณะเดียววกันจะต้องนําเงิ
า นทุน
ประเเดิมของบริษทเข้
ัท าฝากในบับัญชีธนาคารภภายใต้ชื่อของงบริษัท ในส่ววนของเงินทุนจะต้
น อง
ระบุทุทนเรือนหุ้น ตามมู
ต ลค่าหุ้นจจดทะเบียน และต้
แ องมีการชําระเงินค่าหุ้ นแล้วอย่างน้น้อยร้อย
ละ 25
 หุ้นส่วนจะต้
ว
องลงนนามบังคับใช้ตตราสารบริษทต่
ัท อหน้า Pubblic Notary แล้วขอจดททะเบียน
บริษทกั
ทั บสํานักงานนจดทะเบียนสสาธารณะ (Puublic Registry) ผู้ถือหุ้นจะะต้องมีบุคคลลหรือนิติ
บุคคลลเป็นผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 รราย จะเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานอยูยูใ่ นเปรูหรือไมม่ก็ได้
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 บริษัทแบบ
ท
Incorporation จะต้องมีหนังสื
ง อขึ้นทะเบียนโดยผู
ย
้ก่อตั้งั บริษัท และผู้ถือหุ้น
จะต้องยื
อ ่นหนังสือจดทะเบี
อ
ยนบบริษัท เอกสารระบุชื่อผู้ถอหุ
ื ้น และเออกสารแสดงกการฝาก
เงินทุนไว้กับธนาคาารของเปรู ทัง้งนี้ บริษัทแบบบ Incorporation มี 2 แบบบ
o Direct Crreation จะตต้องนําเงินทุนฝากไว้
น
กับสถถาบันทางการรเงินของเปรู ผู้ถือหุ้น
จะต้องร่างหหนังสือบริคณ
ณห์สนธิโดยลงนามต่อหน้าสํสานักงานทนาายความแล้วเสนอต่
เ
อ
ที่ปรึกษากฎฎหมาย (Notaary) เพื่อจัดทํ
ด าตราสารสาาธารณะสําหรรับจดทะเบียนบริ
น ษั ท
กับสํานักงานนจดทะเบียนการค้า (Com
mmercial Registry)
o Public Subscription ผู้เริ่มก่อการจจะต้องร่างแผนนกองทุนของ บริษัทแล้วเสนอต่อที่
ปรึกษากฎหหมายเพื่อยืนยันลายมือชื่อผูผ้ร่วมร่างแผนนกองทุน แล้ววนําแผนการลลงทุนจด
ทะเบียนกับสํ
บ านักจดทะะเบียนการค้าเพื
า ่อพิม พ์เผยแพร่หาผู้จ อองหุ้นต่อไป จากนั้น
จะต้องมีการประชุมผู้จอองซื้อหุ้นภายใใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่มมีี การนําแผนนกองทุน
จดทะเบียนกับสํานักงานจจดทะเบียนการค้า และหลัลังจากนั้นอีก 30 วัน บุคคลลผู้ได้รับ
การมอบหมมายจะนําตรา สารบริษัทมหหาชน (Incorpporation PPublic Deed) จด
ทะเบียนกับสํานักงานจดททะเบียนการคค้า
คค่าใช้จ่ายในกการขอตั้งบริษัษทั
 Notary’ss expense คิดตามเงินทุนตตามที่ปรากฏใในราคาหุ้น
 ค่าจดทะเเบียน คิดในอัตราร้
ต อยละ 0.3 ของเงินทุนตามที
น
่ปรากฏฏในราคาหุ้น
 อื่น ๆ ได้แก่
แ ค่าจดทะเบบียนแต่งตั้งกรรรมการบริษทั และค่าบริการของสํานักงงานกฎหมาย
อองค์ประกอบบบริษัท
 การประชชุมทั่วไปผู้ถือหุห้น จะมีขึ้นเพืพื่อตัดสินใจเรืรื่องสําคัญโดยยจัดขึ้นเป็นพิ เศษหรือจัดขึ้นอย่าง
สม่ําเสมอเป็นประจํา
 คณะกรรมมการบริษัท จะถู
จ กเลือกแลละแต่งตั้งโดยที่ประชุมทั่วไปผู
ไ ้ถือหุ้น โด ยการแต่งตั้งดัดงกล่าว
จะต้องจดดทะเบียนไว้กักบสํานักงานนจดทะเบียนกการค้า ณ ท้องที
อ ่และเขตภภูมิลําเนาของบริษัท
กรรมการรบริษัทไม่จําเป็
เ นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นเว้นแตต่มีกฎข้อบังคับบริษัทระบุบุไว้หรือเป็นมติ
ม ของที่
ประชุมทัั่วไป คณะกรรมการบริษัททจะได้รับการรมอบอํานาจเเป็นตัวแทนททางกฎหมายแและการ
บริหารงานเท่าที่จําเป็นต่
น อการบริหาารจัดการบริษัษทั ให้บรรลุวัตถุถประสงค์
 คณะกรรมมการบริษัทจะต้
จ องเตรียมบบัญชีงบดุล และบั
แ ญชีกําไรรขาดทุน ข้อเสสนอการจัดสรรกํ
ส าไร
และรายงานประจําปี ภายในเวลาไม่
ภ
ม่เกิน 180 วัน นับแต่วันสิ้นสุดปีงบดําเนินนการของบริษัษท โดย
จะต้องแจจ้งทรัพย์สินของความเป็
ข
นนหุ้นส่วน ผลกกําไรที่ได้รับ หรือผลขาดททุนที่สูญเสียไป
ไ และ
สถานะทาางธุรกิจของบริษิ ัท ด้วยวิธกีการที่ชัดเจนแและแน่นอน
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กการบริหารงานบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทแต่
แ งตั้งผู้จัดกาาร ยกเว้นกรณีที่กฎข้อบังคับของบริษัททให้อํานาจที่ประชุม
น ้แต่งตั้ง อาจจแต่งตั้งผู้จัดการได้มากกว่า 1 คน ถ้ามีกํกาํ หนดไว้ในข้ออบังคับหรือที่ประชุม
ทั่วไปเป็นผู
ทั่วไปเห็นชอบ
น ระยะเววลาดํารงตําแแหน่งไม่จํากัด ยกเว้นข้อบังคั
ง บระบุเป็นอื ่น หรือการแแต่งตั้งมี
การเจาะจจงกําหนดระยะเวลาไว้ หนน้าที่ของผู้จัดการจะถูกระบุไว้ด้วยข้อบั งคับของบริษัษทั หรือ
ระบุไว้ ณ เวลาที่แต่งตั้ง อย่างไรก็ดดีี เป็นที่สันนิษฐานไว้
ษ
ก่อนได้ว่า ผู้จัดการรได้รับมอบอํานาจให้
า
ลงมือปฏิบับติและบริหารรจัดการพันธกกรณีต่าง ๆ ทีเ่ ป็นสาระทางงธุรกิจของบริรษัท
3.5.44 กฎหมายภภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกการลงทุน
ภาษีเงินได้
ไ บุคคลธรรมมดา (Individdual Income tax)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมมดาในเปรูจะถูถูกกําหนดโดยภูมิลําเนาขอองแต่ละคนมมากกว่าการมีถิ่นที่อยู่
โดยชชาวต่างประเททศที่อยู่ในเปรูเกิน 183 วัน ภายในช่วง 12
1 เดือน ต้องเสี
ง ยภาษีเงินไได้บุคคลธรรมมดาตาม
หลักเเงินได้ทั่วโลก (worldwide income)
สถานะภาาษีของแต่ละบุคคล (ภูมิลํ าเนาหรือไม่ภูภูมิลําเนา) จะะถูกกําหนดทีที่ จุดเริ่มต้นขอองแต่ละ
ผ งคับ
ปีงบปประมาณ การรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพพดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในชช่วงปีงบการเงิงินที่จะเริ่มมีผลบั
ใช้เป็นของปีงบปรระมาณถัดไป ซึ่งหมายควาามว่าบุคคลทีที่ไม่ได้มีภูมิลาเนาที
ํา ่ตรงตามมเงื่อนไขที่ได้รับการ
อ่ ่ภาษีเปรูตองรอจนถึ
อ้
งปีหหน้าในการวินจฉั
ิ ยภูมิลําเนาาอย่างมีประสิสิทธิภาพ
พิจารรณาเป็นถิ่นทีอยู
บุคคลที่มีมีภูมิลําเนาต้องเสี
อ ยภาษีเงินนได้ตามหลักการเงินได้ทวโลก
ั่ว
ในขขณะที่บุคคลทีที่ไม่ได้มี
ภ เงินได้เฉพพาะในแหล่งที่มาของเปรู อย่
อ างไรก็ตามมในกรณีนี้บุค คลมีสิทธิที่จะเครดิ
ะ ต
ภูมิลําาเนาจะเก็บภาษี
ภาษีตต่างประเทศสํสําหรับภาษีทจ่ี่จายกับเงินได้ท้ ี่ต้องเสียภาษีษีในต่างประเททศในเปรูซึ่งกํ าหนดโดยอัตราภาษี
ต
เฉลี่ยของชาวเปรูทีท่ใี ช้กับเงินได้จากต่
จ างประเททศด้วยขีดจํากัดของภาษีทจ่จี่ ายจริงในต่างงประเทศ
3
ํ
ภาษีเงินได้จากเงินได้ของแรงงาน
ข
แและเงินได้จากต่างประเทศศที่เกิดจากบุ คคลที่มีภูมิลาเนาจะ
ว
บด้านล่าง
เรียกเก็บผ่านสัดส่วนของวงเล็

ตารางงที่ 3.17: อััตราภาษีแต่ละลํ
ล าดับในหนน่วยภาษี
ฐานภาษี
อัตตราภาษี (%))
ไม่เกิน PEN 102,6600
15
PEN 126,0001 – PEN 2205,200
21
มากกกว่า 205,201
30
ที่มา: อ้างอิงจาก EYY สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยาายน 2557
เว็บไซซต์: http://ww
ww.ey.com/Puublication/vwLLUAssets/Perru-Business-annd-Investmennt-guide-2014415/$FFILE/Peru%C22%B4s%20Business%20and%20investm
ment%20guidee%202014-20015-2.pdf
3

สําหรัรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในประเทศเป
ง
ปรูอยู่ในภาคผนวก

โอกาสและลูลู่ทางการลงทุน และกฎระเบียบที
บ ่เกี่ยวข้องกับบการดําเนินธุรกิจ | 3-41

โครงการรศึกษาระเบียบการลงทุน/การรทําธุรกิจสาธารรณรัฐเปรู

ภาษีเงินได้
ไ นิติบุคคล (Corporate income taxx)
บริษัทที่จัจัดตั้งขึ้นในปรระเทศเปรูพิจจารณาตามหลักแหล่งที่อยู่เพื่อวัตถุประะสงค์ทางภาษษีเงินได้
ดังนั้นนจะต้องเสียภาษี
ภ ในอัตราร้ร้อยละ 30 ข องกําไรสุทธิพิพิจารณาด้วยหลักเงินได้ทั่ วโลก สาขา ตัวแทน
และสสถานประกอบบการถาวรทีจั่จดั ตั้งขึ้นในเปปรูที่มิได้มีภูมิลํลาเนาหรือนิติตบิ ุคคลต้องเสีสียภาษีเงินได้ในอั
ใ ตรา
ร้อยลละ 30 ของแหหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นในเปรูเทท่านั้น
นิติบุคคลดดังกล่าวข้างต้้นจะต้องประมมาณการค่าใช้ช้จ่ายทางภาษีษโดยการเลือกกจํานวนเงินทีมากกว่
่ม า
จาก 1. โควต้าที
า ่ได้รับจากกการนํากําไรสุสทธิไปใช้กับค่าสัมประสิทธิ์ที่เกิดจากกาารหารภาษีที่ได้
ไ รับใน
ปีงบปประมาณก่อน (หรือในปีทก่ี่กอนหน้านี้ ในนกรณีของเดือนมกราคมแ
อ
และกุมภาพันธธ์) และกําไรสสุทธิรวม
ของปีปีงบการเงิน หรื
ห อ 2. ใช้้ร้อยละ 1.5 ขของกําไรสุทธิรายเดือน ถ้าไม่
า ต้องเสียภาาษีที่มีการคํานวณใน
ปีงบปประมาณก่อน (หรือในปีก่อน) การชําระเเงินล่วงหน้าจะได้รับการพิจารณาโดยใช้
จ
รร้อยละ 1.5 ของกํ
ข าไร
สุทธิรรายเดือน ยอดดค้างชําระหรือชําระเงินส่วนเกินจะถูกจ่ายหรื
า อเครดิตตามลําดับ เมืมื่อมีการยื่นแบบบแสดง
รายกการภาษีเงินได้ด้ประจําปี ภาาษีเงินได้ต้องยืยื่นและชําระเเงินภายใน 3 เดือนแรกขอองปีงบประมาณ (เช่น
ภาษีเเงิินได้ประจําปี 2013 จะต้องยื
อ ่นไม่เกินเดืดือนมีนาคม 2014)
2 โดยปีงบประมาณเป็
บ
นนไปตามปีปฏิทิทน
สําหรับวัตถุ
ต ประสงค์ในการพิ
น
จารณาาเงินได้ที่ต้องเสียภาษี นิตบุิบคคลดังกล่าววได้รับอนุญาตให้
า หั ก
4
ค่าใช้้จ่าย เท่าที่มีความจํ
ค าเป็นในนการผลิตเงินไได้ที่ต้องเสียภาษี
ภ หรือเพื่อรัักษาแหล่งที่มมาของเงินได้
การหัหักค่าเสื่อมราคคาตามวิธีเส้นตรงและสามาารถหักได้ในกรณีที่ไม่เกินอััตราสูงสุดดังตต่อไปนี้
่
ตารางที่ 3.18: อัตรราสูงสุดทีส่ ามมารถหักค่าเสือมราคาได้
อาคาาร
ปศุสัตตว์ (ทั้งใช้แรงงานและการผผลิตซ้ํา) และออวนจับปลา
ยานพพาหนะ (ยกเว้ว้นรถไฟ)
เครื่องงจักรและอุปกรณ์
ก ที่ใช้สําหรับกิจกรรมกาารทําเหมืองแแร่
ปิโตรรเลียมและการรก่อสร้างยกเว้ว้นเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในครรัวเรือน
และสสํานักงาน
อุปกรรณ์สําหรับการรประมวลผลขข้อมูล
เครื่องงจักรและอุปกรณ์
ก ที่ได้มาก่อน 1 มกราคม 1991
สินทรัรัพย์ที่จับต้องไได้อื่น ๆ

5%
225%
220%
220%
225%
110%
110%

4

อย่างงไรก็ตามค่าใช้จ่ายบางอย่
ย
างไม่สามาารถนําไปหักลดหยย่อนภาษีได้ เช่น ค่คาใช้จ่ายที่มาจากกการทําธุรกรรมกับ 1. นิติบุคคลทีมี่มภี ูมิลําเนา
ใน Taxx Havens รวมถึงรายการที
ง
่แนบอยยู่ในกฎหมายภาษีษเงินได้ 2. สถานปประกอบการถาวรทที่ตั้งอยู่ใน Tax HHavens หรือ 3. นิติบุคคลที่
ได้รับราายรับหรือรายได้ผ่ผาน Tax Havenns อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากการทํ
จ
าธุรกรรมมดังต่อไปนี้ถูกแยกกออกจากข้อจํากัด ดังกล่าว
ข้างต้น 1. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 2. เบี้ยประกักัน 3.การให้เช่าเคครื่องบินและเรือ 4.
4 การขนส่งสินค้้าทางทะเล และ 55. ค่าธรรมเนียมใในการผ่าน
คลองปปานามา
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การตั้งราคาโอน (Transfer pricinng rules)
ร างบุคคลลดังกล่าวจะต้ต้องมีจัดทําราาคาโอน
กฎหมายไได้กําหนดให้รายการธุรกรรรมที่เกิดขึ้นระหว่
ของรรายการธุรกรรรมให้เป็นไปตามแนวทางข ององค์กรเพือความร่
่อ
วมมือทางเศรษฐกิ
อ
จและพัฒนา (OECD
Guidelines) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกําากับดูแลการกกําหนดราคาโโอนระหว่างคู่ สัญญาให้เป็นไปตาม
น
p
โดยยวิธีของกําหนนดราคาโอนตาามแนวทางขออง OECD ซึงจะต้
่ง อ ง
ราคาตลาด (arm’s length price)
เ นถึงความเป็ป็นจริงทางเศรรษฐกิจของกิจการ
จ
พิจารรณาลักษณะกการดําเนินการรทางธุรกิจและ สะท้อนให้เห็
กฎหมายไไม่เพียงได้กําหนดให้รายกการธุรกรรมที่เกิดขึ้นรวมถึงการทําธุรกรรรมระหว่างกิกิจการที่
เกี่ยวขข้องกัน แต่ยังรวมถึงการทําธุ
า รกรรม กับบบริษัท มีภูมิลาเนาใน
าํ
Tax Haven
H
ด้วยเช่ช่นกัน หากมูลค่าราคา
โอนขของรายการธุรกรรมดั
ร
งกล่าวมี
า ผลทําให้กกิิ จการเสียภาษษีต่ํากว่าที่ควรจะเป็นเจ้าหหน้าที่กรมสรรรพากรมี
อํานาาจในการที่จะปปรับมูลค่าราคคาโอนและมีผลลทําให้กิจการรถูกประเมินภาาษีเพิ่มเติมในภภายหลัง
การตั้งทุนต่
น ํา (Thin capitalizatio
c
on rules)
ย ตามถิ่นนที่อยู่ที่เกี่ยวข้ข้องหรือเกี่ยวเเนื่องกับบริษัท จะถูกจํากัดการนํ
ด า
ดอกเบี้ยที่จ่ายโดยผู้เสียภาษี
า กค่าใช้จจ่่ ายทางภาษีได้ดเฉพาะ
ค่าดออกเบี้ยจ่ายไปหหักลดหย่อนเปป็นค่าใช้จ่ายททางภาษี โดยจจะสามารถนํามาหั
จํานววนเงินของดออกเบี้ยซึ่งคํานวณได้ไม่เกินออัตราส่วนหนีนี้สินต่อทุน 3 ต่อ 1 ส่วน โโดยการใช้อัตราส่
ต วน
ดังกลล่าวให้ใช้อัตราาส่วนที่คํานวณ
ณได้ข้อมูลทางงการเงินที่แสดงในงบการเงิงินสําหรับงวดดบัญชีของปีก่กอ่ นรอบ
บัญชีใในปัจจุบัน
ภาษีกําไรรจากการขายหลักทรัพย์ ((Capital gains tax)
ภาษีกําไรรจากการขายหลักทรัพย์เสี ยภาษีในอัตราร้
ร อยละ 30 ยกเว้นหลักททรัพย์นั้นซื้อขายผ่
ข าน
ม
ยภาษีษีในอัตราร้อยลละ 5 และการโอนหุ้นในทาางอ้อมเสียภาาษีในอัตราร้อยละ 30
ตลาดดหลักทรัพย์ลิมาจะเสี
กําไรจจากการขายหหลักทรัพย์ของงนิติบุคคลจะนนําไปรวมเงินได้
ไ และเสียภาาษีนิติบุคคลในนอัตราทั่วไป
ภาษีเเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Withhholding taax)
เงินได้ที่จายออกไปนอก
า่
กภูมิลําเนาอยูยู่ภายใต้อัตราภภาษีหัก ณ ทีจ่่ าย ดังต่อไป นี้
ตารางทีที่ 3.19: อัตราภาษี
ต
จําแนนกตามรายกาารที่ต้องเสียภาษี
ภ เงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ประเภทราายการ
อัตราภาาษี (%)
การจ่จ่ายเงินปันผลแและรูปแบบอืน่ ๆ ของการรแบ่งกําไร รวมมถึงการส่งกําไรออกจาก
ไ
4.110
สาขาา
การจ่จ่ายดอกเบี้ยใหห้กับบริษทั ที่ไม่ได้มีภูมิลาํ เนนาในเปรู
4.999
การจ่จ่ายดอกเบี้ยใหห้กับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกันทีอ่อยู่ในต่างประะเทศ
30..00
การจ่จ่ายค่าบริการกการช่วยเหลือทางด้านเทคนินิค (Techniccal assistancce services)
15..00
ซึ่งมีกการใช้บริการดัดังกล่าวในเปรูรู
การจ่จ่ายค่าบริการเเกี่ยวข้องกับระบบดิจิตอลใในเปรู
30..00
โอกาสและลูลู่ทางการลงทุน และกฎระเบียบที
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ประเภทราายการ
ค่าลิขขสิทธิ์
กําไรจจากการขายหหลักทรัพย์ (Caapital gains)) ผ่านตลาดหหลักทรัพย์ Lim
ma Stock
Exchhange (BVL) ซึ่งรวมถึง
- การขายต่อ ขายคืน หุ้นสามั
ส ญหรือหุน้นกู้ หรือหลักทรั
ท พย์อื่นๆที่ถกตราโดย
ู
บริษัทที่จดตั
ดั ้งขึ้นในเปรู
- การขายหลัลักทรัพย์ทางอ้อ้อม (Indirecct disposal of
o shares) ขอองหลักทรัพย์
ของบริษัทสัสญชาติเปรู
กําไรจจากการขายหหลักทรัพย์ (Caapital gains)) ที่อยู่นอกตลลาดหลักทรัพย์ย Lima
Stock Exchange (BVL) ซึ่งรวมมถึง
ส ญหรือหุน้นกู้ หรือหลักทรั
ท พย์อื่นๆที่ถกตราโดย
ู
- การขายต่อ ขายคืน หุ้นสามั
บริษัทที่จดตั
ดั ้งขึ้นในเปรู
o shares) ขอองหลักทรัพย์
- การขายหลัลักทรัพย์ทางอ้อ้อม (Indirecct disposal of
ของบริษัทสัสญชาติเปรู
รายไดด้อื่นๆที่ได้จากกดําเนินธุรกิจที
จ ่อยูใ่ นขอบขข่ายของเปรู

อัตราภาาษี (%)
30..00

5.000

30..00

30..00

ที่มา: อ้างอิงจาก EYY สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยาายน 2557
เว็บไซซต์: http://ww
ww.ey.com/Puublication/vwLLUAssets/Perru-Business-annd-Investmennt-guide-2014415/$FFILE/Peru%C22%B4s%20Business%20and%20investm
ment%20guidee%202014-20015-2.pdf

กําไรที่ได้้มาจากการขายหลักทรัพยย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับจากหน่วยยหรือบุคคลทีที่ไม่ได้มี
ภูมิลําาเนา ต้องเสียภาษี
ย เงินได้ในอั
น ตราร้อยละะ 5 ถ้าหลักทรัรัพย์ที่ไม่ได้มการซื
ีก ้อขายใน ตลาดหลักทรัรัพย์ต้อง
เสียภภาษีเงินได้ในอัอัตราร้อยละ 30
3
ในกรณี ของการให้
ข
บริ ก ารต่ อ ไปนีนี้ ใ นกิ จ กรรมทที่ ดํ า เนิ น การรทั้ ง ในประเททศและต่ า งปประเทศ
บทบัญ
ั ญัติภาษีของเปรูเห็นว่าผลลประโยชน์ทไี่ได้รับจากแหลล่งที่ไม่ได้มีภูมลํิ าเนาในเปรู ที่ร้อยละต่อไปนี
ไ ้
ตารรางที่ 3.20: อัตราภาษีที่แท้จริงและเงิงินได้จากแหลล่งทีม่ าของเปปรูของ
การทําธธุรกรรมที่ต้องเสียภาษี
การรทําธุรกรรมทีที่ต้องเสียภาษีษี
เงินได้จากแหล่
จ
ง
อัตราภภาษี
เปรูรู (%)
(%))
ประกักันภัย
7
2.1
ให้เช่าาเรือ
80
8
ให้เช่าาเครื่องบิน
60
6
การขขนส่งทางอากาาศ
1
0.3
การขขนส่งทางทะเลล
2
0.6
บริกาารโทรคมนาคม
5
1.5
บริกาารข่าวต่างประะเทศ
10
3
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การรทําธุรกรรมทีที่ต้องเสียภาษีษี
การจํจําหน่ายภาพยยนตร์ บันทึกและผลิ
แ ตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน
การจัจัดหาคอนเทนนเนอร์
สิทธิสสําหรับถ่ายทออดสดในเปรูของรายการโททรทัศน์
ต่างปประเทศ

เงินได้จากแหล่
จ
ง
เปรูรู (%)
20
15
20

อัตราภภาษี
(%))
6
4.5
6

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value added taax)
การทําธุรกรรมต่อไปนีต้้ตองเสียภาษีมมููลค่าเพิ่ม
 การขขายสังหาริมทรัพย์ที่ผลิตในนเปรู
 การใหห้บริการในเปปรู
 การนํนําเข้าการให้บริ
บ การ (ที่มกี ารใช้บริการในนเปรู)
 การนํนําเข้าสินค้า
 ข้อตกกลงการก่อสร้ร้าง
 การขขายครั้งแรกขอองอสังหาริมททรัพย์ที่ดําเนินการก่
น อสร้าง
อัตราภาษีษีมูลค่าเพิ่ม
เปรูกําหนนดอัตราภาษีมูมลู ค่าเพิ่มอยู่ททีี่ร้อยละ 18
กฎระเบียบของภาษี
ย
มลค่
ูล าเพิ่มเป็นไไปตามระบบกการเดบิต เครรดิต โดยเครดิดิตภาษีซื้ออาาจจะหัก
กลบกกับภาษีขาย และภาษีซื้อใด
ใ ๆ ที่ไม่ได้หหักกลบในเดือนนั้นสามารรถนําไปใช้หักกกลบกับภาษีษีขายใน
เดือนนต่อไปได้ ซึ่งในทางปฏิบัตภาษี
ิภ ซื้อที่คืนเป็ป็นเงินสามารรถใช้ได้เฉพาะผู้ส่งออกและะนิติบุคคลที่อยู่ในช่วง
ก่อนกการดําเนินการ โดยให้เป็นไปตามเงื
ไ
่อนไขข
ภาษีสรรพพสามิต (Exccise duty)
การขายสิสิ น ค้ า ที่ เ ฉพาาะเจาะจงบาางอย่ า ง เช่น น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ยานพาาหนะ ต้ อ งเสีสี ย ภาษี
สรรพพสามิตอัตราภภาษีจะถูกกําหนดตามประ
ห
ะเภทของสินค้า เช่น ในกรรณีของน้ํามัน เชื้อเพลิงที่ผเสี
ู้เ ยภาษี
อากรรมีหน้าที่ต้องจจ่ายเงินจํานววนที่กําหนดต่ต่อแกลลอนที่ขายในประเททศหรือนําเข้า (จากPEN 0.50
0 ถึง
PEN 2.30 ต่อแกลลลอนขึ้นอยู่กับชนิดของน้ําามันเชื้อเพลิง) ในกรณีที่ยานพาหนะอัตรราภาษีเป็นร้อยละ
อ 0,
10 หหรือ 30 ขึ้นอยูยู่กับประเภทขของยานพาหนนะนั้น
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ภาษีนําเข้ข้าและพิธีการรศุลกากร (Im
mport dutyy & customs procedurres)
ภาษีที่เกี่ยวข้
ย องกับการรนําเข้า ได้แก่ Ad Valorem
m Tariff (Acccording to vvalue) (อัตราาร้อยละ
0 ร้อยละ 6 และร้้อยละ 11 ตามความเหมาะะสม) Generaal Sales Taxx (16%) Mu nicipal Prom
motion
Tax ((2%)
Ad Valorrem Tariff ในนการประเมินนมูลค่าขึ้นอยูกัก่ บค่า CIF ทีรวมบรรจุ
่ร
ภัณฑฑ์ โดยมีวิธีพจารณาที
จิ
่
ยอมรัรับได้ 6 วิธี ตาามลําดับ
1. Transaaction Valuee
2. Transaaction valuee of identicaal goods
3. Transaaction valuee of similar goods
4. Deducctive value
5. Compputed value และ
6. Fall-bback methodd5
การจะเป็นผู้นําเข้าในเปปรูต้องมี Uniique Taxpaayer Registry (RUC) นออกจากนี้บุคคลที
ค ่ไม่มี
RUC ก็สามารถนําเข้
า าได้ภายใต้ต้ข้อกําหนดต่ออไปนี้เท่านั้นคือเมื่อมีการดํดําเนินการนําเเข้าเป็นครั้งครราวและ
ค่า FOOB ไม่เกิน 1,000 ดอลลลาร์สหรัฐ ฯ และมีการนําเข้
า าไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี ถ้าามูลค่าการนําเข้
า าเกิน
1,000 ดอลล่าร์สหรั
ห ฐ ฯ สามารรถนําเข้าได้เพี ยงครั้งเดียวต่
ว อปี เพื่อวัตถุประสงค์ในกการปรับค่า ค่คา FOB
จะต้อองไม่เกิน 3,0000 ดอลลาร์สหรั
ส ฐฯ มีสองวิวิธีหลักในการรนําเข้าและขึนอยู
้น ่กับค่า FOOB และลักษณะของ
ษ
สินค้าาที่จะนําเข้า ได้
ไ แก่
 การนํนําเข้าเพื่อบริโภค (Importaation for consumption))
ใช้กับสินค้คาที่มีค่า FOBB เกินกว่า 22,000 ดอลล่าร์
า สหรัฐ ฯ ทีต้่ตองให้กรมศุลลกากรเป็นตัวแทนใน
ว
การดํดําเนินพิธีการศศุลกากร โดยกกรอกแบบ Single Custom
ms Declarattion และเอกสสารที่เกี่ยวข้อง
อ
 ใบสินค้
น าขาเข้าอย่างง่
า าย (Simplified imporrt declaratioon)
ใช้กับสินค้าที่มี FOB ต่ํากว่าหรือเทท่ากับ 2,000 ดอลลาร์สหรััฐ ในกรณีนี้สาามารถดําเนินการโดย
ตรงทีที่ the Custom
ms Clearance window โดดยเสนอ Simpplified import declaratioon ผ่านกรมศุลกากร

5

httpp://www.gistnnet.com/cidb--sample/ar-pee.import.html
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ภาษี อากกร หรือค่าธรรรมเนียมอื่นๆ (Other taxxes, duties or levies)
กฎหมายกการทําเหมืองแร่
ง
กฎหมายฉบับที่ 297889 - พระราชบบัญญัติการทํําเหมืองแร่พเศษ
ิ (IEM)6 มี ผลบังคับใช้ตัต้งแต่ 1
อ มปทานเห มืองแร่และผูผู้รับโอนที่ดําเนินการแสวงงหาผลประโยยชน์จาก
ตุลาคคม 2011 ใช้ได้กับผู้ถือสั
ทรัพยยากรแร่ที่ใช้บับังคับในการขขายของทรัพยยากรแร่โลหะะที่เป็นทรัพยาากรจากการใชช้งานส่วนบุคคลหรือ
การตัตัดจ่ายที่ไม่สามมารถระบุได้ของทรั
ข พยากรรเหล่านั้น
น จารณาาและจ่ายเงินภภาษีรายไตรมมาสตามระดับความก้
บ
าวหน้น้าสะสมของกํําไรจาก
IEM เป็นการพิ
การดํดําเนินงานด้วยอัตราส่วนเพิพิ่มที่แตกต่าง กันระหว่างร้อยละ
อ 2 ถึงร้อยละ 8.4 โดดยเทคนิค IEM
M จะ
ขึ้นอยูยู่กับผลรวมขอองแต่ละการเเพิ่มขึ้นของอัตตรากําไรจากกการดําเนินงานน (Operatinng margin) คูณด้วย
อัตราาภาษีก้าวหน้าตามตารางแล
า
ละสมการต่อไไปนี้
Scale No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6

ตารางที่ 3.21: Special Mining
M
Tax (IEM)
(
Scale oof operatingg margin
Lower limitt
Upper limit
0%
10%
10%
15%
15%
20%
20%
25%
25%
30%
30%
35%
35%
40%
40%
45%
45%
50%
50%
55%
55%
60%
60%
65%
65%
70%
70%
75%
75%
80%
80%
85%
M
More than 85%

Marginal raate
2.00%
2.40%
2.80%
3.20%
3.60%
4.00%
4.40%
4.80%
5.20%
5.60%
6.00%
6.40%
6.80%
7.20%
7.60%
8.00%
8.40%

Imppuesto Especial a la Mineríía (IEM)
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กําไรจากกการดําเนินงาน (Operatinng profit) เท่ากั
า บรายได้เกิดจากยอดขายย (Sales) ทรัรัพยากร
แร่ธาตุลบ 1. ต้นทุนของการขายสินค้า (Cosst of goodss sold) 2. ต้ตนทุนการดําเเนินงาน (Operating
ใ จ่ายในการขขาย (Sales ccosts) และค่าใช้
า จ่ายในการรบริหาร (Adm
costss) รวมทั้งค่าใช้
ministrativee costs)
ค่าใช้ช้จ่ายในการสํารวจจะต้
า
องมีมีการกระจายยสัดส่วนตลอดอายุการใช้งานเหมื
ง
อง ต้น้ ทุนและค่าใช้
ใ จ่ายที่
เกิดขึ้ึนจากการบริโภคหรื
โ
อ
จากการตัตัดจ่ายที่ไม่สามารถระบุ
า
ได้้ของทรัพยากกรแร่ธาตุหรือมีค่าใช้จ่ายดออกเบี้ยซึ่งไม่สามารถ
ส
นําไปปรวมเป็นส่วนหหนึ่งของต้นทุนขายหรือถืออเป็นเป็นค่าใช้ช้จ่ายในการดําเนิ
า นงาน
ขั้นตออนการจัดเก็บภาษี
บ (Taxaation proceedures)
หน่วยงานนที่รับผิดชอบการเก็บภาษี คือ Superinntendencia Nacional dde Administtración
Tribuutaria (Natioonal Superinntendency of Tax Adm
ministration)) หรือ SUNAAT7 ซึ่งเป็นหนน่วยงาน
ราชกการที่ดูแลเศรษษฐกิจ การเงิน และกฎหมาายมีหน้าที่ดังนี้
‐ บริหารจ
จัดการ และจัจัดเก็บภาษีภายในประเทศยยกเว้นภาษีทองถิ
้อ ่น และเงินนประกันสังคมม
‐ จัดการและควบคุมภาษี
ภ สินค้าระหหว่างประเทศศในเขตศุลกากกรและจัดเก็บบภาษีตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
‐ อํานวยค
ความสะดวกกการค้ากับต่างงประเทศและจัดเก็บภาษีสงออก
ง่
‐ เสนอแล
ละบังคับใช้กฎหมายเกี
ฎ
่ยวกักับภาษีศุลกากกร
‐ จัดหาบ
บริการให้กับผูเสี
้เ ยภาษีและสสนับสนุนการบบังคับใช้ข้อบังคั
ง บทางภาษี
น ่ 31 ธันวาาคม โดยไม่มีข้ขอยกเว้น โดยภาษีจากเงินนได้ของบริษทั สาขา
ปีภาษีจะสสิ้นสุดลงในวันที
และบบุคคลทั่วไปคววรยื่นภายในวัวันที่ 31 มีนาคคมของปีถัดไปป
3
ระยะะเวลาการชํารระและเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษษีของภาษีแตต่ละประเภท
ตารางที่ 3.22:
ภาษี
ระะยะเวลาการชําระ
เกกณฑ์ที่ต้องเสีสียภาษี
ภาษีขขายทั่วไป
รายเดือน
ยอดขายย
ภาษีททีี่เลือกเก็บจากการบริโภคสิสินค้าและบริกการ
รายเดือน
ยอดขายย
เฉพาะอย่าง
ภาษีเเงินได้
รายปี
กําไรสุทธิ
ภาษีเเงินเดือน
รายเดือน
เงินเดือน
ภาษีเเทศบาล
รายปี
หลายปัจจัย
ภาษีธธุรกรรมทางการเงิน
ทันที
มมูลค่าของธุรกรรม
ก
เงินปันผล
รายปี
กําไรสุทธิ

7

httpp://www.sunaat.gob.pe/
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กกฎระเบียบเกียวกั
่ บการคววบรวมกิจการร (Regulatioon related to M&A)
 ไม่มีกฎระเบี
ก
ยบควบคุมการแลลกเปลี่ยนเงินตราต่
น
างประะเทศและไม่ มมีกฎระเบียบในการ
บ
ควบคคุมการนําเงินเข้าหรือออกปประเทศของกองทุน
 ในส่วนของภาษี
ว
หกั ณ ที่จ่ายขอองการควบรววมกิจการ เป็นไปตามตารา
น
างที่ได้แสดงไวว้แล้วใน
ส่วนขของภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้านบบน เช่น การจจ่ายเงินปันผลร้อยละ 4.1 ดดอกเบี้ยจากกิกิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกันร้อยละ
ย 4.99 ดออกเบี้ยจากกิจการที
จ ่เกี่ยวข้องกันร้อยละ 30 เป็นต้น ส่สวนเงิน
ได้นิติตบิ ุคคลเท่ากับร้
บ อยละ 30 แและกําไรจากกการขายหลักทรั
ท พย์เป็นไปตตามเงินได้ปกติติ
 ภาษีหัหก ณ ที่จ่ายใใช้งานได้เพียงงในกรณีที่ผู้ขายเป็
า นบริษัทต่ตางประเทศแและผู้ซื้อเป็นบริ
บ ษัทใน
ประเเทศหรือเป็นการซื
ก ้อขายผ่ านตลาดหลักทรั
ก พย์ลิมา ผู้ที่ได้มาซึ่งกิ จการ หรือ CAVALi
C
(Peruu’s Central Securities DDepository) จะต้องรับผิดชอบในการจ่
ช
าายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 ข้อจํากั
า ดการใช้ความสูญเสียจากกการดําเนินการสุ
ก ทธิ (Nett Operatingg Losses - NOLs)
จากกการควบรวมหหรือการแยกกิจจการอาจไม่ได้ใช้ความสูญเสียของผู้โอนน
การขายห้หุ้นทางอ้อม
 เงินไดด้ที่ได้รับจากกการขายหุ้นทาางอ้อมของนิติตบิ ุคคลที่จัดตังขึ
้ง ้นในเปรูถือวว่าเป็นเงินได้ทีท่เกิดใน
เปรู ภาระภาษี
ภ
จากกการโอนหุ้นดังกล่าวจะถือว่วาเกิดขึ้นเมื่อหุ้นที่ถือโดยนินิติบุคคลต่างปประเทศ
ได้รับการโอน
บ
ไม่ว่วาจะเป็นเจ้าขของโดยตรงหหรือโดยอ้อมใหห้กับนิติบุคคลลอื่น และเป็นไปตาม
น
เงื่อนไไขทั้งคู่ต่อไปนีนี้
 ในช่วง 122 เดือนก่อนทีที่จะมีการถ่ายโโอน มูลค่าตลลาดของหุ้นขอองนิติบุคคลเปปรูที่ถือ
โดยนิติบคคลต่
คุ
างประเททศมีมูลค่าเท่ากั
า บหรือมากกกว่าร้อยละ 5 0 ของมูลค่าตลาด
ต
ของหุ้นขอองนิติบุคคลต่างประเทศนัน้
 ในช่วงระยยะเวลา 12 เดืดือนใด ๆ หุนที
้น ่ถูกถ่ายโอนคิดเป็นร้อยละะ 10 หรือมากกกว่า
ของทุนจดดทะเบียนนิตบิบุคคลต่างประะเทศ
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ภาคผนวกกที่ 3.1
รายชื่อบรรษัษัทข้ามชาติทดี่ดําเนินกิจการรในเปรู (ข้อมูล ณ ปี 20113)
ปรระเภทธุรกิจ

รายชื่อบริษทั

การค้า

Allard Labboratories Incc I Aiwa Internnational Inc. (USA)
(
I Abbeyy Life Internattional
(United Kiingdom) I Alddeasa (Spain) I Ambev I Baker Hughes MMining Tools
Incorporated I Cargill AAmerica Inc (UUSA) I Coca Cola
C Interameerican Corporaation I
mpany I Polarroid Caribbeaan Corporation I
Disney Enterprises Inc I Kellogg Com
Reader’s Digest Latino america S.A I Smith Kline & French Inteeramerican Corporation
I Engelharrd Energy Corrporation I Geeneral Electricc Company I General Motors
Corporatioon I General Petroleum Coompany INC. (USA I Glaxossmithkline International
S.A (Luxem
mbourg) I L’ooreal S.A. (Fraance) I Mitsui & Co. Ltd. (Jaapan) I Falabeella (Chile)
I Ripley (CChile) I Cencoosud S.A. (Chile).
การบริริการ
McDonaldd’s Corporatioon (USA) I Xerox Corporation (USA) Apppex Inc I Brinkk’s
Incorporated I Butthuaam Naresuan I Caterpillar International Services Corpporation I
Cinemark Internationall Inc I Contineental Shelf Associates Inc.. (USA) I Sarseec
International Limited (United Kingdom) Bradley Bros Ltd I Eaggle Mapping Services
Limited (CCanada) I Antena X De Tellevision S.A I ATOS O.D.S. SS.A., (Spain) I China
National Import And Exxport Commoodities Inspecction Corp (CChina) IBCD Trravel (USA).
อุตสาหหกรรมการผลิต A.B. Volvoo (Sweden) I AAbbott Internnational Ltd I Albatro S.A. I Assea Brownn Boveri
(Switzerland) I Baxter W
World Trade Corporation
C
I Cryovac Inteernational Holdings Inc I
Goodyearr Internationaal Corporationn I J.P. Morgann Internationaal Capital Corporation I
Parke Davvis Inter - Ameerican Corporration I Pfizer Internationaal Corporationn I R.J.
Reynolds Tobacco Co I Johnson Shhareholdings, Inc. (USA) I AAdidas Chile Limitada
L
(Chile) I B. Braun Melsuungen A.G I Braune
B
& Warnnsloh (Germaany) I Bayer Foreign
Investmennts Ltd. (Canaada) I Blansjaar A.G I Nestle S.A. (Switzeerland) I Hondda Motor
Companyy Ltd I Toyotaa Motor Corpooration (Japann) I The Turkiish Tobacco Company
C
(Argentinaa) I Bristol Myyers Squibb Company (USAA) I Daewoo CCorporation (Korea) I
Gerdau S.A. (Brazil) I Chhicago Bridgee & Iron (USA) I China Fisheery Group (Hoong Kong) I
Carmela S.A.R.L
S
- Pesca (Luxembouurg) I Compaññía Nacional dde Chocolatees S.A.
(Colombiaa) I Marubeni Corporation (Japan) I P&O
O Dover (Unitted Kingdom) I Grupo
Bimbo (Mexico) I Kraft Food Inc (USSA) I Saab Miller (Holland) I Kimberly Clark
Corporatioon (USA).
การสือ่อสาร
A
Com
mmunicationns International Inc I At&T International Inc I Bear
Telmex I Audiovox
โทรคมมนาคมและ
Stearns & Co. Inc. (USAA) I Millicom Holding
H
เทคโนนโลยีสารสนเทศศ Nv I Nokiaa Finance Inteernational B.VV. (Netherlandds) I Nextel Innternational LLC
L I T.I.
Telefónicaa de España ((Spain) I Alcatel Standard Electrica (Spaain) I Amper SA (Spain) I
Motorola Inc. (USA) I AAmerica Movill S.A. de S.V. (Mexico).
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ปรระเภทธุรกิจ
บริการรทางการเงิน
และการประกันภัย

บริการรอื่น ๆ

น้ํามันนเหมืองแร่และ
พลังงาาน

รายชื่อบริษทั
Aetna Inteernational (USSA) I Banco Standard
S
Charrtered (Englannd) I Banco Bilbao
B
Vizcaya Argentaria (Spaain) I Banco Santander
S
(Sppain) I Citibankk N.A. (USA) I
Scotiabannk I Chase Maanhattan Interrnational Finaance Limited I Ing Baring I
International Merchantt Bank (United Kingdom) I Compañía Esspañola de Seguro de
Crédito a la Exportacióón S.A. (Spain) I HSBC I Bannco Falabellaa (Chile) I Willlis (United
Kingdom) I Banco Ripleey (Chile).
Bivac Inteernational S.AA., (France) I Bureau
B
Veritass Bivac A.G. (SSwitzerland) I
Continenttal Airlines Incc. I Sheraton Internationall Inc. I Aguayttia Energy, LLC (USA) I
Marriott Hotels
H
Internaational, B.V. I E.I. Freight Hoolding B.V. (NNetherlands) I Bechtel
Enterprisees Internationnal Limited (UUnited Kingdom) I Berndt FFriedrich Braeedt Kriza
(Germanyy) I Dhl Worldwwide (Netherrlands) I Flughhafen Frankfuurt (Germany).
Aguaytia Energy
E
LLC (UUSA) I The Shell Petroleum
m Company LLimited (Netherlands) I
Cambior International (United Kingddom) I Chilectra (Chile) I AAmerican International
m Corporationn I Petrobras (Brazil) I Dukee Energy (USAA I Hunt Pipeline
Petroleum
Companyy (USA) I Bitos i Usa Corporaation I Endesaa Internacion al (Spain) I Ennergy
Developm
ment Corporaation Inc. (USAA) I Hallwood (USA) I Explooration Comppany Perú
Inc. (USA) I Breckenridgge A.V.V. (Nettherlands) I Bretzin Mines LLimited (Canaada) I
Mobil Oil Corporation (USA) I Pluspetrol (Argentiina) Repsol S..A. (Spain) I SuezTractebel (Belgium) I TTribank Internnational (Caim
man Islands) I Pseg (USA) I Sempra
(USA) I Teechint (Argenttina); Sk (Koreea) I Sonatrach (Algeria) I TTalisman Enerrgy
(Canada) I Royal Vopakk (Holland) I Cardero
C
Resoources (Canadda) I Votoranttim Metals
Ltds (Brazzil) I Xstrata (SSwitzerland) I Sumimoto Metal
M Mining CCo (Japan) I Rio
R Blanco
Copper Liimited (Caimaan Islands) I Gold
G Fields Corona (BVI) Liimited (Uniteed
Kingdom) I Ls Nikko Coooper Inc (South Korea) I Teck
T Comincoo (Canada) I Barrick
B
Gold Corpporation (Cannada) I Newmont Mining Coorporation (UUSA) I Grupo México
M
(Mexico) Grupo
G
Zeta (M
Mexico) I Anglo American Services Uk LLtd (United Kiingdom) I
Maple (USSA) I Chevronn Corporation (USA).

ที่มา: Baker&McKKenzie (20133)
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ภาคผนวกกที่ 3.2
กฎระะเบียบที่เกี่ยวข้
ว องกับการจ้จ้างงานในปรระเทศเปรู
ใบอนนุญาตทํางานนและวีซ่า (W
Working perm
mit and vissa)
เข้าไปในปประเทศเปรูด้ดว้ ยวีซ่าท่องเทที่ยว (หมดอาายุภายใน 90 วันหรือ 1833 วัน) หรือวีซ่ซาธุรกิจ
(หมดดอายุภายใน 90 วัน) และเมื่อได้งานก็สสามารถยื่นขออวีซ่าทํางานทีที่ Dirección Generall de
Migraaciones y Naturalizacióón del Perú (DIGEMIN) ในกรุ
ใ งลิมา
ค่าจ้าางขั้นต่ํา (Minnimum wagges)
ค่าจ้างขั้นต่
น ําอยู่ที่ 750 เปรูโซลต่อเดืดือน8
h
ชั่วโมมงการทํางานและวันหยุด (Working hhours and holidays)
ประโยชน์น์หลักและข้อผูกพันแรงงานน9
แนวคิด
สัญญ
ญาการจ้างงานน (Work Contract)
วันทําางาน (Work day)
วันหยยุดพักผ่อน (VVacations)

โบนัส (Bonuses)

ผลประะโยชน์หรือภาาระผูกพัน
มีช่วงเเวลาการทดลองงาน 3 เดืออน หลังจากนัั้นจะ
ได้รับสิทธิการคุ้มครรองจากการไลล่ออกอย่างไมม่เป็น
ธรรม
สูงสุด 8 ชั่วโมงต่อวัน 48 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
สิทธิในการหยุ
น
ดงานน 30 วันปฏิททิิ น วันหยุดตามอายุ
งานทีสมบู
่ รณ์ ช่วงววันหยุดต้องอยยู่ภายในปีปฏิทิน
เป็นไปปตามอายุงานนที่ได้รับการบันั ทึกไว้ ถ้าพนนักงานไม่
หยุดพักผ่อน นายจ้้างควรจ่ายให้ห้ลูกจ้างเป็น
ค่าตอบแทนแทนวันหยุ
น ด
2 เดือนต่
อ อปี โบนัสครั้งแรกในเดื อนกรกฎาคมม
(Independence Day
D Celebraations) และโโบนัสครั้ง
ที่สองใในเดือนธันวาาคม (Christm
mas) พนักงานนที่ออก
จากงาานก่อนวันที่ได้ดรับโบนัสให้ไได้รับโบนัสเป็นสั
น ดส่วน
ของกาารทํางานที่เต็มเดือน ให้พววกเขาได้ทํางาานอย่าง
น้อยหหนึ่งเดือนเต็ม (โบนัสไม่สมบูบูรณ์)

8

รายงานโดยธนาคารกลลางของประเทศเปปรู (The Central Reserve Bank of
o Peru: BCR)
http:///www.bcrp.gobb.pe/docs/Estadisticas/Cuadross-Estadisticos/NCC_070.xls
9
http://www.investinnperu.pe
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แนวคิด
ประกักันสังคม (Soccial Securityy)
ระบบบบํานาญแห่งชาติ
ช (National Pension
Systeem - SNP)
ระบบบบํานาญภาคเอกชน (Privaate Pensionn
Systeem - SPP)
Com
mpensation for
f the Timee of Servicees
(CTS)
การลลาคลอด (Matternity leavee)
ผลัดกกลางคืน (Night Shift)
ทํางานในวันหยุด (Work
(
on hoolidays)
การเลิลิกจ้างโดยพลลการ (Arbitraary Dismissaal)

การเกกษียณอายุ (RRetirement)

ผลประะโยชน์หรือภาาระผูกพัน
เท่ากับร้
บ อยละ 9 ขอองค่าตอบแทนนหรือรายได้
อัตราขของ SNP ร้อยละ
ย 13
อัตราขของ SPP ร้อยละ
ย 13 – 155
1/12 ของค่าตอบแแทนการบริกาารที่สมบูรณ์ในแต่
น ละ
เดือนแและได้รับการรชดเชย 1/300 ของค่าตอบแแทน
ก่อนคคลอด 45 วัน และหลังคลออด 45 วัน
ร้อยละ 35 ของค่าตอบแทนราย
ต
เดือนขั้นต่ําเป็ป็นอย่าง
โ
ดกลางงคืนอยู่ระหว่าางช่วงเวลา 222:00
น้อย โดยผลั
และ 06:00
0
ร้อยละ 100 ของค่าตอบแทนราย
า
ยชั่วโมง
ค่าตอบแทนเท่ากับ 1 1/2 ของคค่าตอบแทนราายเดือน
ในแต่ละปี
ล ที่เสร็จสมมบูรณ์ของการรให้บริการ สูงสุ
ง ด 12
ค่าตอบแทน เศษส่วนของปี
ว
จะได้ด้รับเงินโดย 1/12 และ
1/30 ตามความเหมมาะสม
อายุเกษี
ก ยณต่ําสุดคือ 65 ปีและออายุการเกษียณบั
ณ งคับ
คือ 700 ปี

การแบ่งปันผลกําไร (PProfit sharinng) บริษัททีมี่มีคนงานมากกกว่า 20 คนจะะต้องกระจายยร้อยละ
ของกกํ า ไรต่ อ ปี ข อ งบริ ษั ท ก่ อ นหั ก ภาษี ใ ห้ ค นงานของบริริ ษั ท ร้ อ ยละของส่ ว นแบ่ งงการได้ รั บ คงที่ ต าม
กฎหมมาย และขึ้นอยู
อ ่กับกิจกรรมมหลักของบริษษัทดังต่อไปนี้
ประะเภทของธุรกิจ
การปประมง การสื่อสารโทรคมน
อ
าคม และบริษษัท อุตสาหกรรรม
บริษทัททําเหมือง ธุรกิ
ร จค้าส่งและะค้าปลีก และร้านอาหาร
บริษทัทที่ทํากิจกรรมมอื่น ๆ

อัตราร้อยละ
10
8
5

เบี้ยเลี้ยงคครอบครัว (Faamily allowaance) คนงานนที่มีลูกมากกว่า 1 คนขึ้นไไปที่อายุต่ํากวว่า 18 ปี
หรือออายุมากกว่า 18 ที่เรียนในระดับการศึศึกษาขั้นสูงหรืออุดมศึกษา มีสิทธิที่จะะได้รับประโยชน์นี้ใน
ปริมาาณเทียบเท่ากับร้อยละ 10 ของค่าจ้างขั้นนต่ํา
โบนัสพิเศษ
ศ (Extraorddinary bonuus – Law 29351) โบนนัสพิเศษเป็นรรายได้ชั่วคราาว (มีผล
บังคั บบใช้จนถึงธันวาคม 2014) ซึ่งไม่ถือว่ าาเป็นโบนัส ตาามกฎหมาย จํานวนร้อยลละ 9 ของโบนัสตาม
กฎหมมาย หรือร้อยละ
ย 6.75 ถ้าคนงานเป็
ค
นสมมาชิกของ Health Servicees Provider CCompany (EEPS)
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วันหยุดราาชการ ได้แก่ 1.New Year's Day (11 January) 2.Maundyy Thursdayy (April)
3.Goood Friday (AApril) 4.Labour Day (1 May) 5. Feaast of Saintss Peter andd Paul (29 Juune) 6.
Independence Day
D Celebraations (28-229 July) 7. St Rosa of Liima Day (300 August) 8. Battle
of AAngamos (8 October) 9.
9 All Saintts' Day (1 November)
N
10. Day off the Immaaculate
Concception (8 December)
D
11. Christm
mas Eve (hallf day) (24 December)
D
12. Christmas Day
(25 DDecember)
การจ้จ้างบุคลากรตต่างประเทศ (FOREIGN
(
PPERSONNEL HIRING)
สิทธิแและผลประโยยชน์
ไม่ต่ตํากว่าที่คนงานนในท้องถิ่นได้ด้รับ
เงินเดืดือน
ไม่เกินร้อยละ 300 ของเงินเดือนนทั้งหมดที่จ่าย
จํานววนพนักงาน
ไม่เกินร้อยละ 200 ของพนักงานนทั้งหมด
ระยะะเวลาของสัญญาการทํ
ญ
างานน
สูงสุด 3 ปี ต่อเพิมได้
่ ไม่เกิน 3 ปี
ได้รบับการอนุมัติสญญา
ญ
ั
ได้รับการอนุมัตสัสิ ญั ญาจากกระะทรวงแรงงานน
กฎระะเบียบหรือข้อกํ
อ าหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องงกับการปกป้ป้องแรงงาน (Other
(
rulees/regs relaated to
laboour protection)
น าหรับการประกันสุขภาพพลูกจ้างผ่านระบบประกันสั งคมของรัฐบาล
บ โดย
นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสํ
ว ค่าเท่ากัับร้อยละ 9 ขของเงินเดือน
เงินจําานวนดังกล่าวจะมี
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4.1 ค่าธรรมเนียมการตรวจคนเข้าเมือง
ตารางที่ 4.1:

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA) (แปลจากภาษาสเปน)
หน่วย: PEN และ USD (1 PEN = 11.2139 THB และ 1 USD = 31.9641 THB*)

ประเภทของวีซ่า (VISA)
วีซาชั่วคราว (ศิลปิน คนงานชั่วคราว คนงานที่ได้รับการแต่งตั้ง (ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่)
นักเรียน บุคคลในศาสนาคาทอลิกและศาสนาอื่น ๆ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ)
วีซาสาหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ (คนงานที่มีถิ่นที่อยู่ นักเรียน บุคคลในศาสนาคาทอลิก
และศาสนาคาอื่น ๆ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญและครอบครัวของผู้มีถิ่นที่อยู่)
การขยายระยะเวลาการพักอยู่ (Stay Extension)
การขยายระยะเวลาสาหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ (Residence Extension) (รวม
ค่าธรรมเนียม)
ใบอนุญาตทางาน
ใบอนุญาตพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

จานวนเงิน
107.5
107.5
11.7
PEN 25.60 + USD
50
67.9
29.40

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Superintendencia Nacional de Migraciones ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.migraciones.gob.pe/index.php/inmigracion-y-nacionalizacion/
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4.2 ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นประกอบกิจการ
ตารางที่ 4.2:

แสดงสรุปกระบวนการ เวลา และค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นประกอบกิจการในเปรู
หน่วย: PEN (1 PEN = 11.2139 THB*)

ลาดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา(1)

จานวนเงิน

1

ตรวจสอบชื่อบริษัทและทาการจองชื่อบริษัท

น้อยกว่า 1 วัน
(กระบวนการ
Online)

PEN 4 สาหรับการตรวจสอบ
+ PEN 18 สาหรับการจอง

2

เตรี ย มเอกสารใบส าคั ญ แสดงการจดทะเบี ย น
บริ ษั ท เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นบริ ษั ท กั บ พนั ก งานจด
ทะเบียนผ่านระบบ Online

น้อยกว่า 1 วัน
(กระบวนการ
Online)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

3

เซ็นรับรองความถูกต้องของใบสาคัญแสดงการจด
ทะเบี ย นบริ ษั ท เพื่ อ ก่ อ นที่ จ ะมอบให้ กั บ เจ้ า
พนั ก งานจดทะเบี ย น; ส่ งเอกสารผ่ า นระบบ
ออนไลน์ใ ห้กั บ เจ้ าพนั กงานจดทะเบี ยน (Public
Register of Commerce); ได้รับใบอนุญาตการ
จดทะเบียนธุรกิจและเลขประจาตัวผู้เสียภาษี

8 วัน

ดูในรายละเอียดต่างๆ

4

ประทั บ อากรแสตมป์ ใ นสมุ ด บั ญ ชี แ ละหนั ง สื อ
บันทึกของบริษัท

1 วัน

USD 7 ต่อหนังสือ 1 เล่ม
บริษัทส่วนใหญ่จะมีหนังสือ
ประมาณ 5 ถึง 9 เล่ม ดังนั้น
ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ
USD 35 ถึง USD 63

5

ขอรับใบอนุญาตจากสภาเทศบาล

15 วัน

ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับว่า
สานักงานของบริษัทตั้งอยู่ที่
ตาแหน่งใด ใน San Isidro
โดยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ระหว่าง
PEN 391 ถึง PEN 489.
(1)
หมายเหตุ: ระยะเวลาโดยเฉลีย่ ที่ใช้ในการดาเนินการในขออนุมตั ิจากหน่วยงานราชการ (อ้างอิงจาก
http://www.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business)
ที่มา: อ้างอิงจาก บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1
กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru/~/media/giawb/doing%20business/docu
ments/profiles/country/PER.pdf?ver=2
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4.3 ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตการก่อสร้าง
ตารางที่ 4.3:

แสดงสรุปกระบวนการ เวลา และค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตการก่อสร้างในเปรู
หน่วย: PEN (1 PEN = 11.2139 THB*)
ระยะเวลา(1)
จานวนเงิน
2 วัน
15
10 วัน
2,696

กระบวนการ
1
ขอรับใบอนุญาตแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
2
ขอรับการประเมินการออกแบบแปลนการก่อสร้างจาก
เทศบาลเมือง
3
ขอรับใบอนุญาตการก่อสร้างจากเทศบาลเมือง
45 วัน
7,188
4
ขอรับการตรวจสอบการก่อสร้าง (ครั้งแรกจากทั้งหมด
1 วัน
1,797
3 ครั้ง)
5
ขอรับการตรวจสอบการก่อสร้าง (ครั้งที่สองจากทั้งหมด
1 วัน
ไม่มีค่าธรรมเนียม
3 ครั้ง)
6
ขอรับการตรวจสอบครั้งสุดท้าย
1 วัน
ไม่มีค่าธรรมเนียม
7
ขอรับการติดตั้งระบบน้าประปาจากการประปา
30 วัน
220
SEDAPAL
8
ขอรับการตรวจสอบจากการประปา SEDAPAL
1 วัน
ไม่มีค่าธรรมเนียม
9
ขอรับการติดตั้งถังน้าสาหรับการอุปโภค
50 วัน
60
10
ขอรับการติดตั้งระบบโทรศัพท์
7 วัน
200
11
แจ้งสภาเทศบาลสาหรับเรื่องการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ
3 วัน
ไม่มีค่าธรรมเนียม
และขอรับการตรวจสอบการก่อสร้างขั้นสุดท้าย
12
ขอรับใบรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างโรงงาน
3 วัน
ไม่มีค่าธรรมเนียม
(construction work conformity certificate)
13
รับใบอนุญาตการดาเนินการโรงงาน (Declaratoria de
7 วัน
370
Fábrica)
14
ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตการดาเนินการโรงงาน
20 วัน
5,391
(Declaratoria de Fábrica) with SUNARP
หมายเหตุ: (1) ระยะเวลาโดยเฉลีย่ ที่ใช้ในการดาเนินการในขออนุมตั ิจากหน่วยงานราชการ (อ้างอิงจาก
http://www.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business)
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1
กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru/~/media/giawb/doing%20business/docu
ments/profiles/country/PER.pdf?ver=2
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4.4 อัตราภาษี
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตารางที่ 4.4:

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลาเนาในเปรู

ฐานภาษี
ไม่เกิน PEN 102,600
PEN 126,001 – PEN 205,200
มากกว่า 205,201

อัตราภาษี (%)
15
21
30

ที่มา: อ้างอิงจาก EY ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-201415/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตารางที่ 4.5:
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษี (%)
30

ที่มา: อ้างอิงจาก EY ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-201415/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf

ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
ตารางที่ 4.6:

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย สาหรับบริษัทที่ไม่ได้มีภูมิลาเนาในเปรู

ประเภทรายการ
การจ่ายเงินปันผลและรูปแบบอื่น ๆ ของการแบ่งกาไร รวมถึงการส่งกาไรออกจากสาขา
การจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัทที่ไม่ได้มีภูมลิ าเนาในเปรู
การจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ในต่างประเทศ
การจ่ายค่าบริการการช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (Technical assistance services) ซึ่งมีการใช้
บริการดังกล่าวในเปรู
การจ่ายค่าบริการเกี่ยวข้องกับระบบดิจิตอลในเปรู
ค่าลิขสิทธิ์
กาไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital gains) ผ่านตลาดหลักทรัพย์ Lima Stock Exchange (BVL) ซึ่ง
รวมถึง
- การขายต่อ ขายคืน หุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นๆที่ถูกตราโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในเปรู

อัตราภาษี (%)
4.10
4.99
30.00
15.00
30.00
30.00
5.00
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ประเภทรายการ
อัตราภาษี (%)
- การขายหลักทรัพย์ทางอ้อม (Indirect disposal of shares) ของหลักทรัพย์ของบริษัทสัญชาติเปรู
กาไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital gains) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ Lima Stock Exchange (BVL)
ซึ่งรวมถึง
30.00
- การขายต่อ ขายคืน หุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นๆที่ถูกตราโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในเปรู
- การขายหลักทรัพย์ทางอ้อม (Indirect disposal of shares) ของหลักทรัพย์ของบริษัทสัญชาติเปรู
รายได้อื่นๆที่ได้จากดาเนินธุรกิจทีอ่ ยู่ในขอบข่ายของเปรู
30.00
ที่มา: อ้างอิงจาก EY ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-201415/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf

ภาษีอสังหาริมทรัพย์
ตารางที่ 4.7: แสดงอัตราภาษีอสังหาริมทรัพย์
ฐานภาษี
อัตราภาษี (%)
15 UITs แรก (PEN 57,000)
0.20
15 UITs – 60 UITs (PEN 228,000)
0.60
ตั้งแต่ 60 UITs –ขึ้นไป
1.00
หมายเหตุ: Tax Units = UITs = UnidadImpositivaTributaria
ที่มา: อ้างอิงจาก Global Property Guide ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.globalpropertyguide.com/Latin-America/Peru/Living-There

ภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตารางที่ 4.8:
ประเภทภาษี
ภาษีศุลกากร(1)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)(2)

สรุปภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตราภาษี
ฐานภาษี
0%, 6% and 11%
CIF Value
18%
CIF + ภาษีศุลกากร

หมายเหตุ: (1) อัตราภาษีศุลกากรขึ้นอยู่กับประเภทรายการภาษีสินค้านาเข้า
(2) สินค้าที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่
 การขายสินค้าภายในประเทศ
 การให้บริการภายในประเทศ
 การใช้ประโยชน์จากการบริการภายในประเทศ
 การออกขายอสังหาริมทรัพย์ครั้งแรกที่ดาเนินการโดยผู้ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
 สัญญาการก่อสร้าง
 การนาเข้าสินค้า
ที่มา: อ้างอิงจาก EY ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Peru-Business-and-Investment-guide-201415/$FILE/Peru%C2%B4s%20Business%20and%20investment%20guide%202014-2015-2.pdf
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4.5 เงินเดือนพนักงาน
ตารางที่ 4.9:

แสดงเงินเดือนของพนักงานในตาแหน่งงานต่าง ๆ ที่มีรายได้สูง
หน่วย: PEN (1 PEN = 11.2139 THB*)
รายได้ต่อเดือน
40,000
21,250
14,583
12,250
12,000
10,964
3,700
3,500
3,090
2,000
1,000
1,000

ลาดับ
สาขาอาชีพ
1
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
2
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4
หัวหน้าฝ่ายการผลิต
5
ทนาย
6
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
7
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
8
ศัลยแพทย์
9
ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด
10 นักพัฒนาโปรแกรม C
11 นักพัฒนาโปรแกรม Java
12 นักออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก Salary Explorer ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.salaryexplorer.com/best-paying-jobs.php?&loctype=1&loc=170
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4.6 การจ้างแรงงาน
ตารางที่ 4.10: สรุปกฎหมายแรงงานที่สาคัญ
ประเภทรายการ
ค่าจ้างขั้นต่าสาหรับเด็กฝึกงานหรือผู้ที่มีอายุ 19 ปี
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

หน่วย: USD/เดือน (1 USD = 31.9641 THB*)
จานวนเงิน
268.8
หน่วย: วัน

วันทางาน วันลาหยุดตามกฎหมาย
จานวนวันที่มากที่สุดในการทางานต่อ 1 สัปดาห์
วันลาหยุดของพนักงานที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป (วันหยุดใน
วันทางาน)

จานวนวัน
6.0
13.0
หน่วย: สัปดาห์
ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้า
2.0
4.3
4.3

เงินชดเชยเมื่อไล่พนักงานออก
อัตราที่ต้องชดเชย
สาหรับพนักงานที่มีอายุงาน 1 ปีขนึ้ ไป
8.7
สาหรับพนักงานที่มีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป
43.3
สาหรับพนักงานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป
86.7
ที่มา: อ้างอิงจาก World Bank ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์:http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru/~/media/giawb/doing%20busines
s/documents/profiles/country/PER.pdf?ver=2
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4.7 ต้นทุนการแปล
ตารางที่ 4.11: รายการราคาแปล
หน่วย: PEN และ USD (1 PEN = 11.2139 THB และ 1 USD = 31.9641 THB*)
แบบคิดค่าใช้จ่ายต่อคา
แบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
การแปลเอกสาร การทบทวนเอกสาร
รูปแบบการแปล
เอกสาร
PEN USD
PEN
USD PEN
USD
สเปน – อังกฤษ
0.13
0.05 0.05
0.02
อีเมล์ (1,000 คา)
15
5.37
อังกฤษ – สเปน
0.13
0.05 0.05
0.02
ศัพท์เฉพาะทาง (5,000 คา 750 268.43
ประมาณ 25 หน้า)
ภาษาอื่นๆ – สเปน
0.2
0.08 0.08
0.03
เว็บไซต์ (8,000 คา)
1,200 429.48
สเปน – ภาษาอื่นๆ
0.2
0.08 0.08
0.03
การตรวจชาระ (1,000 คา)
60 21.47
อังกฤษ – ภาษาอื่นๆ
0.2
0.08 0.08
0.03
ภาษาอื่นๆ – อังกฤษ
0.2
0.08 0.08
0.03
ภาษาอื่นๆ (1) - ภาษา
0.31
0.12 0.12
0.05
อื่นๆ (2)
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: The Next words Solution ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://thenextwords.com
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4.8 ราคาขายและเช่าที่ดิน
(แปลจากเอกสารต้นฉบับในภาษาสเปน)
ตารางที่ 4.12: แสดงราคาขายและเช่าที่ดินในเขตอุตสาหกรรมลิมา
ราคาขาย (USD/ตารางเมตร)
เขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม
Terreno
ในท้องถิ่น

เขตพื้นที่

หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
ราคาเช่า (USD/ตารางเมตร/เดือน)
เขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม
Terreno
ในท้องถิ่น

พื้นที่ภาคเหนือ
- Puente Piedra
180 – 220
225 – 315
1.35 – 1.65
- Independicia
330 – 400
435 – 540
2.25 – 2.75
พื้นที่ภาคกลาง
- Lima Cercado
385 – 405
405 – 540
2.00 – 2.50
- Otros
320 – 380
500 – 580
2.50 – 3.00
พื้นที่ภาคใต้
- Villa El Salvador
200 – 245
2.00 – 2.50
- Lurin
210 – 255
2.00 – 2.50
- Chilca
30 – 60
4.00 – 6.00
พื้นที่ภาคตะวันออก
- Huachipa
225 – 320
1.50 – 2.00
- Cajamarquilla
145 – 200
1.00 – 1.80
- Ate
540 – 720
720 – 1,000
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก Colliers International ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.colliers.com/-/media/Files/LATAM/Peru/Reportes%20Mercado/
TKR%20Industrial%201S-2014.pdf

2.50 – 3.50
4.00 – 4.50
4.50 – 6.50
4.00 – 5.50
6.00 – 8.00

ตารางที่ 4.13: แสดงราคาค่าเช่าโกดังในลิมา
เขตพื้นที่

หน่วย: USD/ตร.ม./เดือน (1 USD = 31.9641 THB*)
ราคาค่าเช่า
5.5 – 6.5
4.0 – 4.5
4.5 – 5.5
6.0 – 8.0
5.0 – 6.5

พื้นที่ภาคตะวันตก
พื้นที่ภาคเหนือ
พื้นที่ภาคกลาง
พื้นที่ภาคตะวันออก
พื้นที่ภาคใต้
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก Colliers International ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.colliers.com//media/Files/LATAM/Peru/Reportes%20Mercado/TKR%20Industrial%201S-2014.pdf
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4.9 ราคาขายและเช่าสานักงานในลิมา
ตารางที่ 4.14: ราคาขายและเช่าสานักงานในลิมา

หน่วย: USD/ตร.ม./เดือน (1 USD = 31.9641 THB*)
เขตพื้นที่
ราคาขาย (USD/ตร.ม.)
ราคาเช่า (USD/ตร.ม./ เดือน)
เกรด
A+
A
B+
A+
A
B+
Sanhattan
2,342
2,330
2,189
21.89
22.00
21.67
San Isidro Golf
23.00
22.30
19.00
Miraflores
2,300
2,280
22.00
21.52
21.00
San Borja
2,100
Chacarilla
Magdalena
1,904
1,903
21.00
San Miguel
1,836
Nuevo Este
2,502
2,423
22.29
20.94
20.00
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก Colliers International ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.colliers.com//media/Files/LATAM/Peru/Reportes%20Mercado/TKR%20Oficinas%202T%20-%202014.pdf
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4.10 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
4.10.1 อัตราค่าใช้จ่ายน้าประปา
สาหรับการใช้ระบบน้าในเมืองของเปรูจะมีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมโดยขึ้นอยู่กับจานวนน้าที่
ใช้ไปดังนี้
(A) อัตราค่าน้าประปา
ตารางที่ 4.15: อัตราค่าน้าประปา

หน่วย: USD/แกลลอน (1 USD = 31.9641 THB*)
อัตราต่อ1,000 แกลลอน
3.24
2.94
2.36
1.71
1.18
0.94

ปริมาณการบริโภคต่อเดือน
5,000 แกลลอนแรก
10,000 แกลลอนถัดไป
20,000 แกลลอนถัดไป
40,000 แกลลอนถัดไป
300,000 แกลลอนถัดไป
เกินกว่า 375,000 แกลลอน
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก Peru Utilities ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.peruutilities.com/PeruWaterRates.htm

(B) ค่าใช้จ่ายขั้นต่าของค่าน้าประปา
ผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายขั้นต่าต่อเดือนสาหรับมิเตอร์ แต่ละขนาดที่ถูกติดตั้งและหากผู้ใช้น้าใช้
เกินค่าใช้จ่ายขั้นต่าก็จะถูกเก็บค่าใช้จ่ายตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.16: แสดงค่าใช้จ่ายขั้นต่าของค่าน้าประปา
ขนาดของมิเตอร์ (inch)
5/8 – ¾
1
1 1/4
1 1/2
2
3
4
6

จานวนน้าที่ใช้ได้ (Gallons)
3,000
5,000
10,000
15,000
25,000
35,000
50,000
75,000

หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
ค่าใช้จ่ายขั้นต่า
9.72
16.20
30.90
45.60
69.20
92.80
118.45
161.20

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก Peru Utilities ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.peruutilities.com/PeruWaterRates.htm
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4.10.2 อัตราค่าไฟฟ้า
ประกาศสาคัญ - การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า
ประกาศฉบับนี้เป็นของ City of Peru หรือที่รู้จักในนามของ Peru Electric Light and Power
ภายใต้ Public Service Commission Act ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สานักงานคณะกรรมการกากับการ
สั่งซื้อสินค้าในข้อกาหนดเลขที่ 36835-S3 ได้อนุมัติการปรับค่าใช้บริการไฟฟ้าโดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ตารางที่ 4.17: แสดงการปรับอัตราค่าไฟฟ้า
อัตราที่ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะทาให้อัตราค่าบริการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นดังนี้:

หน่วย : USD/ ต่อกิโลวัตต์ (1 USD = 31.9641 THB*)
การปรับอัตรา(1)
อัตรา Schedule RS (Residential Service)
0.025663
อัตรา Schedule GSA-1 (General Service)
0.029990
อัตรา Schedule PS (Power Service)
0.034370
อัตรา Schedule MSL-1 (Municipal Street Lighting Service)
0.016408
อัตรา Schedule TL (Traffic Signal Service)
0.143680
หมายเหตุ: (1) การปรับอัตราค่าใช้ไฟฟ้าดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน
2557
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก Peru Utilities ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.peruutilities.com/ElectricRates.htm#RS-1
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อัตราตามประเภท Schedule RS1 (บริการสาหรับที่อยู่อาศัย)
การใช้งาน
การใช้งานกับที่อยู่อาศัยซึ่งรวมถึงการให้แสงสว่าง การทาความร้อน ตู้เย็น การทาอาหาร การต้ม
น้า ในที่อยู่อาศัยหรืออพาร์ทเม้นท์และสาหรับฟาร์มเมื่อใช้ผ่านมิเตอร์ฟาร์มส่วนบุคคล
ลักษณะของบริการ
ไฟฟ้ากระแสสลับ 60 เฮิร์ต โดยมีแรงกระแสไฟฟ้าที่ 120/140 โวลต์
ตารางที่ 4.18: แสดงอัตราค่าใช้ไฟฟ้าประเภท RS1
หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
อัตราค่าบริการ(1)

ประเภทค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมให้บริการ:
สาหรับบริการในพื้นที่ในตัวเมือง
USD 4.23 ต่อมิเตอร์ต่อเดือน
สาหรับบริการในพื้นที่นอกเขตตัวเมือง
USD 6.42 ต่อมิเตอร์ต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมพลังงาน:
สาหรับ 300 kWh แรก
USD 0.07872 ต่อ kWh
700 kWh ถัดไป
USD 0.07018 ต่อ kWh
ส่วนที่เกินจาก 1000 kWh ทั้งหมด
USD 0.06685 ต่อ kWh
หมายเหตุ: (1) อัตราค่าใช้ไฟฟ้าดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2557
kWh เท่ากับ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก Peru Utilities ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.peruutilities.com/ElectricRates.htm#RS-1

ค่าธรรมเนียมขั้นต่า (Minimum Charge)
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ารายเดือนจะถูกคิดเป็นค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
การใช้บริการร่วมครัวเรือน (Multiple Service)
หากมีครอบครัวเดี่ยวมากกว่า 1 ครอบครัวที่ใช้มิเตอร์ร่วมกัน ค่าธรรมเนียมให้บริการจะถูกคูณ
เข้าไปตามจานวนบ้านในการเรียกเก็บค่าใช้บริการ
การใช้บริการที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (Non-Residential Usage)
อัตราการใช้บริการข้างต้นเป็นอัตราที่ใช้กับที่อยู่อาศัย สาหรับการใช้ที่ไม่ใช่กับที่อยู่อาศัยแต่ใช้
เครื่องมือที่มีความจุกระแสไฟฟ้า120 โวลต์ และ 30 แอมแปร์ (หรือไม่เกินความจุ 3,000 วัตต์) ไม่มีความ
จาเป็นต้องการขออนุญาตการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย แต่หากต้องการใช้เครื่องมือที่มีความต้องการสูง
กว่าที่ระบุไว้ต้องทาการเดินสายไฟแยกเพื่อที่จะใช้ไฟฟ้าและอัตราไฟฟ้าจะถูกเก็บในอัตราที่ไ ม่ใช่ที่อยู่
อาศัย โดยเราเรียกอัตรานี้ว่า
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อัตราค่าใช้ไฟฟ้าประเภท Schedule GSA-1 (บริการทั่วไป)
การใช้งาน
ใช้งานผ่านมิเตอร์ 1 อัน สาหรับลูกค้าเพื่อใช้ในการให้แสงสว่าง สร้างพลังงาน โดยมีความจุสูงสุด
ไม่เกิน 50 กิโลวัตต์ และลูกค้าต้องอยู่ในเขตพื้นที่ที่เหมาะสมกับการให้บริการ
ลักษณะของบริการ
ไฟฟ้ากระแสสลับ 60 เฮิร์ต เฟสเดียว (single phase voltage) หรือหลายเฟส (polyphase
voltage) ตามแต่ที่สาธารณูปโภคจะเข้าถึงได้
ตารางที่ 4.19: แสดงอัตราค่าธรรมเนียมการบริการการใช้ไฟฟ้าประเภท Schedule GSA-1
หน่วย: USD/มิเตอร์/เดือน (1 USD = 31.9641 THB*)
อัตรา(1)

ประเภทค่าบริการ
สาหรับการใช้บริการที่อยู่ในข้อจากัดของบริษัท
- เฟสเดียว
USD 5.13 ต่อมิเตอร์ต่อเดือน
- 3 เฟส
USD 6.41 ต่อมิเตอร์ต่อเดือน
สาหรับการใช้บริการที่อยู่นอกเหนือข้อจากัดของบริษัท
- เฟสเดียว
USD 7.29 ต่อมิเตอร์ต่อเดือน
- 3 เฟส
USD 9.15 ต่อมิเตอร์ต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมพลังงาน:
500 kWh แรก
USD 0.08811 ต่อ kWh
2000 kWh ถัดไป
USD 0.07554 ต่อ kWh
ส่วนที่เกิน 2,500 kWh
USD 0.06966 ต่อ kWh
ส่วนที่เกิน 5,000 kWh
USD 0.06713 ต่อ kWh
หมายเหตุ: อัตราค่าใช้ไฟฟ้าดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2557
kWh เท่ากับ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก Peru Utilities ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.peruutilities.com/ElectricRates.htm#RS-1

ค่าธรรมเนียมขั้นต่า
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ารายเดือนจะถูกคิดเป็นค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
ราคาน้ามันเบนซิน
กราฟด้านล่างแสดงราคาน้ามันเบนซินของเปรูตั้งแต่ช่วงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 8
กันยายน พ.ศ. 2557 ราคาเฉลี่ยของน้ามันเบนซินในช่วงนี้คือ 1.48 USD โดยมีค่าต่าสุดที่ 1.42 USD ใน
วันที่ 25 สิงหาคม 2557 และสูงสุดที่ 1.54 USD ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพื่อทาการ
เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของน้ามันเบนซินโลกในช่วงนี้คือ 1.30 USD
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ที่มา: อ้างอิงจาก Global Petro Prices ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.globalpetrolprices.com/Peru/gasoline_prices/

ราคาน้ามันดีเซล
กราฟด้านล่างแสดงราคาน้ามันดีเซลของเปรูตั้งแต่ช่วงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 8
กันยายน พ.ศ. 2557 ราคาเฉลี่ยของน้ามันดีเซลในช่วงนี้คือ 1.22 USD โดยมีค่าต่าสุดที่ 1.19 USD ใน
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และสูงสุดที่ 1.24 USD ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อทาการ
เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของน้ามันดีเซลโลกในช่วงนี้คือ 1.18 USD

ที่มา: อ้างอิงจากGlobal Petro Prices ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.globalpetrolprices.com/Peru/diesel_prices/
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4.11 ค่าขนส่งโดย FedEx
4.11.1 บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าขนส่งจากเปรูไปยังประเทศต่างๆ ผ่าน FedEx International
Priority (แปลจากเอกสารต้นฉบับในภาษาสเปน)
ตารางที่ 4.20: FedEx International Priority
หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
ประเภท
บริการ
FedEx®
Envelope
FedEx® Pak

การขนส่งใน
แพคเกจอื่นๆ

น้าหนัก
(กก.)

โซน A

โซน B

โซน C

โซน D

โซน E

โซน F

โซน G

0,5
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0

34,80
36,20
49,10
62,00
74,90
87,80
60,50
75,00
89,50
104,00
118,50
132,80
147,10
161,40
175,70
190,00
200,80
211,60
222,40
233,20
244,00
254,80
265,60
276,40
287,20
298,00
307,90
317,80

41,40
45,50
57,80
70,00
82,20
94,40
73,00
87,20
101,40
115,60
129,80
143,70
157,60
171,50
185,40
199,30
209,40
219,50
229,60
239,70
249,80
259,90
270,00
280,10
290,20
300,30
310,80
321,30

46,80
49,10
61,40
73,70
86,00
98,30
82,70
96,90
111,10
125,30
139,50
153,50
167,50
181,50
195,50
209,50
219,90
230,30
240,70
251,10
261,50
271,90
282,30
292,70
303,10
313,50
325,10
336,70

47,50
51,30
62,80
74,40
86,00
97,60
83,40
97,00
110,60
124,20
137,80
151,40
165,00
178,60
192,20
205,80
217,20
228,60
240,00
251,40
262,80
274,20
285,60
297,00
308,40
319,80
330,60
341,40

60,70
62,90
71,30
81,20
91,10
101,00
95,60
109,50
123,40
137,30
151,20
165,10
179,00
192,90
206,80
220,70
231,30
241,90
252,50
263,10
273,70
284,30
294,90
305,50
316,10
326,70
337,30
347,90

77,20
80,50
103,00
114,10
125,20
136,30
113,10
127,10
141,10
155,10
169,10
183,10
197,10
211,10
225,10
239,10
249,90
260,70
271,50
282,30
293,10
303,90
314,70
325,50
336,30
347,10
357,90
368,70

95,30
99,20
108,70
118,30
127,90
137,50
113,20
128,50
143,80
159,10
174,40
187,60
200,80
214,00
227,20
240,40
251,70
263,00
274,30
285,60
296,90
308,20
319,50
330,80
342,10
353,40
363,50
373,60
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ประเภท
บริการ

น้าหนัก
(กก.)
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
0,5
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

โซน A

โซน B

โซน C

โซน D

โซน E

โซน F

โซน G

327,70
337,60
347,50
357,40
367,30
377,20
387,10
397,00
406,90
416,80
426,70
436,60
446,50
456,40
466,30
476,20
486,10
487,20
487,20
34,80
36,20
49,10
62,00
74,90
87,80
60,50
75,00
89,50
104,00
118,50
132,80
147,10
161,40
175,70
190,00
200,80
211,60
222,40

331,80
342,30
352,80
363,30
373,80
384,30
394,80
405,30
415,80
426,30
436,80
447,30
457,80
468,30
478,80
489,30
497,70
497,70
497,70
41,40
45,50
57,80
70,00
82,20
94,40
73,00
87,20
101,40
115,60
129,80
143,70
157,60
171,50
185,40
199,30
209,40
219,50
229,60

348,30
359,90
371,50
383,10
394,70
406,30
417,90
429,50
441,10
452,70
464,30
475,90
487,50
499,10
510,70
522,30
525,00
525,00
525,00
46,80
49,10
61,40
73,70
86,00
98,30
82,70
96,90
111,10
125,30
139,50
153,50
167,50
181,50
195,50
209,50
219,90
230,30
240,70

352,20
363,00
373,80
384,60
395,40
406,20
417,00
427,80
438,60
449,40
460,20
471,00
481,80
492,60
503,40
514,20
514,50
514,50
514,50
47,50
51,30
62,80
74,40
86,00
97,60
83,40
97,00
110,60
124,20
137,80
151,40
165,00
178,60
192,20
205,80
217,20
228,60
240,00

358,50
369,10
379,70
390,30
400,90
411,50
422,10
432,70
443,30
453,90
464,50
475,10
485,70
496,30
506,90
516,60
516,60
516,60
516,60
60,70
62,90
71,30
81,20
91,10
101,00
95,60
109,50
123,40
137,30
151,20
165,10
179,00
192,90
206,80
220,70
231,30
241,90
252,50

379,50
390,30
401,10
411,90
422,70
433,50
444,30
455,10
465,90
476,70
487,50
498,30
509,10
519,90
530,70
541,50
552,30
552,30
552,30
77,20
80,50
103,00
114,10
125,20
136,30
113,10
127,10
141,10
155,10
169,10
183,10
197,10
211,10
225,10
239,10
249,90
260,70
271,50

383,70
393,80
403,90
414,00
424,10
434,20
444,30
454,40
464,50
474,60
484,70
494,80
504,90
515,00
525,10
535,20
545,30
554,40
554,40
95,30
99,20
108,70
118,30
127,90
137,50
113,20
128,50
143,80
159,10
174,40
187,60
200,80
214,00
227,20
240,40
251,70
263,00
274,30
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ประเภท
บริการ

ราคาต่อ
น้าหนัก(Kg)

น้าหนัก
(กก.)
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
21 – 44
45 – 70
71+

โซน A

โซน B

โซน C

โซน D

โซน E

โซน F

โซน G

233,20
244,00
254,80
265,60
276,40
287,20
298,00
307,90
317,80
327,70
337,60
347,50
357,40
367,30
377,20
387,10
397,00
406,90
416,80
426,70
436,60
446,50
456,40
466,30
476,20
486,10
487,20
487,20
23,20
12,90
12,20

239,70
249,80
259,90
270,00
280,10
290,20
300,30
310,80
321,30
331,80
342,30
352,80
363,30
373,80
384,30
394,80
405,30
415,80
426,30
436,80
447,30
457,80
468,30
478,80
489,30
497,70
497,70
497,70
23,70
21,30
21,30

251,10
261,50
271,90
282,30
292,70
303,10
313,50
325,10
336,70
348,30
359,90
371,50
383,10
394,70
406,30
417,90
429,50
441,10
452,70
464,30
475,90
487,50
499,10
510,70
522,30
525,00
525,00
525,00
25,00
22,40
19,90

251,40
262,80
274,20
285,60
297,00
308,40
319,80
330,60
341,40
352,20
363,00
373,80
384,60
395,40
406,20
417,00
427,80
438,60
449,40
460,20
471,00
481,80
492,60
503,40
514,20
514,50
514,50
514,50
24,50
22,40
22,40

263,10
273,70
284,30
294,90
305,50
316,10
326,70
337,30
347,90
358,50
369,10
379,70
390,30
400,90
411,50
422,10
432,70
443,30
453,90
464,50
475,10
485,70
496,30
506,90
516,60
516,60
516,60
516,60
24,60
22,50
22,50

282,30
293,10
303,90
314,70
325,50
336,30
347,10
357,90
368,70
379,50
390,30
401,10
411,90
422,70
433,50
444,30
455,10
465,90
476,70
487,50
498,30
509,10
519,90
530,70
541,50
552,30
552,30
552,30
26,30
23,40
23,40

285,60
296,90
308,20
319,50
330,80
342,10
353,40
363,50
373,60
383,70
393,80
403,90
414,00
424,10
434,20
444,30
454,40
464,50
474,60
484,70
494,80
504,90
515,00
525,10
535,20
545,30
554,40
554,40
26,40
23,40
23,40

หมายเหตุ:
(1)
ประเทศไทยอยู่ในเขตโซน F (อ้างอิงจากตารางที่ A24 การจาแนกประเทศตามแต่ละเขตโซน)
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก FedEx ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf
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4.11.2 อัตราค่าขนส่งจากเปรูไปยังประเทศต่างๆประเภทกล่อง 10 กิโลกรัม และ 25 กิโลกรัม ผ่าน
FedEx International Priority (แปลจากเอกสารต้นฉบับในภาษาสเปน)
ตารางที่ 4.21: ค่าขนส่งโดย FedEx สาหรับประเภทกล่อง 10 กิโลกรัม และ 25 กิโลกรัม
ประเภท
บริการ
FedEx®
กล่อง10 กก.

น้าหนัก

โซน A

โซน B

โซน C

หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
โซน D โซน E โซน F โซน G

ตั้งแต่10 กก.
233,20 239,70 251,10 251,40 263,10 282,30
อัตราต่อน้าหนัก
ที่เพิ่มขึ้น
23,32
23,97 25,11 25,14 26,31
28,23
FedEx®
11 กก. ถึง 25
กล่อง 25 กก. กก.
397,00 405,30 429,50 427,80 432,70 455,10
อัตราต่อน้าหนัก
ที่เพิ่มขึ้น
15,88
16,21 17,18 17,11 17,31
18,20
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจากFedEx ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf

285,60
28,56
454,40
18,18

4.11.3 อัตราค่าขนส่งจากเปรูไปยังประเทศต่างๆผ่าน FedEx International Priority® Freight
ตารางที่ 4.22: ค่าขนส่งโดย FedEx International Priority® Freight

หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)

น้าหนัก
โซน A โซน B โซน C โซน D
(กก.)
Door-to-Door
68+
12,00 21,50 19,70 22,10
Deliver or Hold Ships FedEx Office
68+
11,70 21,00 19,20 21,60
Deliver and Retain Ships FedEx Office
68+
11,40 20,40 18,70 21,00
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจากFedEx ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf
อัตราค่าบริการ

โซน E

โซน F

โซน G

22,30
21,70
21,10

23,10
22,50
22,00

23,10
22,50
22,00
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4.11.4 อัตราค่าขนส่งจากเปรูไปยังประเทศต่างๆผ่าน FedEx International Economy®
Freight
ตารางที่ 4.23: ค่าขนส่งโดย FedEx International Economy® Freight
หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB)
น้าหนัก
(กก.)
68+

อัตราค่าบริการ

โซน A

โซน B

โซน C

โซน D

Door-to-Door
10,90
19,50
17,90
20,00
Deliver or Hold
Ships FedEx
68+
10,60
18,90
17,40
19,50
Office
Deliver and
Retain Ships
68+
10,40
18,50
17,00
19,00
FedEx Office
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก FedEx ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf

โซน E

โซน F

โซน G

20,10

20,90

20,90

19,60

20,30

20,30

19,20

19,80

19,80

4.11.5 การจาแนกประเทศตามแต่ละโซน (แปลจากเอกสารต้นฉบับในภาษาสเปน)
ตารางที่ 4.24: การจาแนกประเทศตามแต่ละโซน
ประเทศ

โซน

ประเทศ

โซน

ประเทศ

โซน

Germany
Andorra

E
E

Cambodia
Canada

F
C

Philippines
Finland

F
E

Anguila

D

Chile

D

Vatican

E

Antigua

D

China

F

Granada

D

Argentina

D

Vatican City

E

Greece

E

Aruba
Austria

D
E

Colombia
South Korea

B
F

Guadalupe
Guatemala

Bahamas

D

Costa Rica

D

Barbados

D

Curaçao

Belgium
Belize

E
D

Denmark
Dominica

ประเทศ

โซน
E
D

D
D

Iceland
Cayman
Islands
Turks and
Caicos Islands
British Virgin
Islands
United States
Virgin Islands
Italy
Jamaica

D

D

French
Guiana
Guyana

E
D

Haiti
Netherlands

ประเทศ

โซน

ประเทศ

โซน

E
D

Sint Maarten
Sweden

D
E

D

Monaco
Montserra
t
Nicaragua

D

Switzerland

E

D

Norway

E

Suriname

D

D

Panama

D

Thailand

F

E
D

Paraguay
Portugal

D
E

F
D

Japan

F

C

D

Laos

F

D

Venezuela

B

D
E

Liechtenstein
Luxembourg

E
E

Puerto
Rico
Dominican
Republic
Saba
St. Kitts
and Nevis

Taiwan
Trinidad and
Tobago
Uruguay

D
D

Vietnam
Other
countries

F
G
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ประเทศ

โซน

Bermuda
Bolivia
Bonaire
Brazil

D
B
D
D

Brunei

F

ประเทศ
Ecuador
El Salvador
Spain
USA (Except
Miami and
New York)
USA (Miami
and New York)

โซน
B
D
E
C
A

ประเทศ
Hondurus
Hong Kong
Indonesia
England
(United
Kingdom)
Ireland

โซน

ประเทศ

โซน

ประเทศ

โซน

D
F
F
E

Macao
Malaysia
Malta
Martinique

F
F
E
D

St. Eustatius
San Martín
St. Lucia
San
Vicente

D
D
D
D

E

Mexico

D

Singapore

F

ที่มา: อ้างอิงจาก FedEx ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf

4.12 อัต ราค่า ขนส่ ง การน าเข้ า สิ น ค้า มายั ง เปรู โ ดย FedEx
International
4.12.1 อัตราค่าขนส่งการนาเข้าสินค้ามายังเปรูผ่าน FedEx International Priority
(แปลจากเอกสารต้นฉบับในภาษาสเปน)
ตารางที่ 4.25: อัตราค่าขนส่งนาเข้าสินค้ามายังเปรูผ่าน FedEx International Priority
ประเภท
บริการ
FedEx®
Envelope
FedEx® Pak

การขนส่งใน
แพคเกจอื่นๆ

หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)

น้าหนัก
(กก.)

โซน A

โซน B

โซน C

โซน D

โซน E

โซน F

โซน G

0,5

31,10

47,40

54,00

54,40

81,70

86,30

105,00

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

33,20
39,80
53,30
66,80
80,30
50,90
57,40
63,90
70,40
76,90
84,70
92,50
100,30
108,10
115,90
121,90

47,70
61,70
75,70
89,70
103,70
70,70
80,10
89,50
98,90
108,30
117,60
126,90
136,20
145,50
154,80
158,90

54,30
70,10
85,90
101,70
117,50
89,90
103,00
116,10
129,20
142,30
155,40
168,50
181,60
194,70
207,80
214,00

54,40
65,60
79,30
93,00
106,70
85,50
98,50
111,50
124,50
137,50
150,20
162,90
175,60
188,30
201,00
209,40

81,90
93,40
120,30
147,20
174,10
110,60
124,10
137,60
151,10
164,60
178,60
192,60
206,60
220,60
234,60
243,70

86,40
103,80
131,10
158,40
185,70
111,50
128,30
145,10
161,90
178,70
194,70
210,70
226,70
242,70
258,70
271,20

105,30
123,30
157,80
192,30
226,80
147,20
167,10
187,00
206,90
226,80
246,50
266,20
285,90
305,60
325,30
339,10
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ประเภท
บริการ

น้าหนัก
(กก.)
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
0,5
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

โซน A

โซน B

โซน C

โซน D

โซน E

โซน F

โซน G

127,90
133,90
139,90
145,90
151,90
157,90
163,90
169,90
175,90
181,30
186,70
192,10
197,50
202,90
208,30
213,70
219,10
224,50
229,90
235,30
240,70
246,10
251,50
256,90
262,30
267,70
273,10
278,50
281,40
281,40
31,10
33,20
39,80
53,30
66,80
80,30
50,90
57,40
63,90
70,40
76,90
84,70

163,00
167,10
171,20
175,30
179,40
183,50
187,60
191,70
195,80
199,90
204,00
208,10
212,20
216,30
220,40
224,50
228,60
232,70
236,80
240,90
245,00
249,10
253,20
257,30
261,40
265,50
269,60
273,70
277,80
281,40
47,40
47,70
61,70
75,70
89,70
103,70
70,70
80,10
89,50
98,90
108,30
117,60

220,20
226,40
232,60
238,80
245,00
251,20
257,40
263,60
269,80
276,00
282,20
288,40
294,60
300,80
307,00
313,20
319,40
325,60
331,80
338,00
344,20
350,40
356,60
362,80
369,00
375,20
375,90
375,90
375,90
375,90
54,00
54,30
70,10
85,90
101,70
117,50
89,90
103,00
116,10
129,20
142,30
155,40

217,80
226,20
234,60
243,00
251,40
259,80
268,20
276,60
285,00
293,40
301,80
310,20
318,60
327,00
335,40
343,80
352,20
360,60
369,00
377,40
385,80
394,20
402,60
403,20
403,20
403,20
403,20
403,20
403,20
403,20
54,40
54,40
65,60
79,30
93,00
106,70
85,50
98,50
111,50
124,50
137,50
150,20

252,80
261,90
271,00
280,10
289,20
298,30
307,40
316,50
325,60
332,50
339,40
346,30
353,20
360,10
367,00
373,90
380,80
387,70
394,60
401,50
408,40
415,30
422,20
429,10
436,00
442,90
449,80
456,70
463,60
470,50
81,70
81,90
93,40
120,30
147,20
174,10
110,60
124,10
137,60
151,10
164,60
178,60

283,70
296,20
308,70
321,20
333,70
346,20
358,70
371,20
383,70
396,20
408,70
421,20
433,70
446,20
458,70
471,20
483,70
496,20
508,70
521,20
533,70
546,20
558,70
571,20
583,70
596,20
608,70
621,20
633,70
638,40
86,30
86,40
103,80
131,10
158,40
185,70
111,50
128,30
145,10
161,90
178,70
194,70

352,90
366,70
380,50
394,30
408,10
421,90
435,70
449,50
463,30
476,90
490,50
504,10
517,70
531,30
544,90
558,50
572,10
585,70
599,30
612,90
626,50
640,10
653,70
667,30
680,90
694,50
708,10
721,70
735,30
741,30
105,00
105,30
123,30
157,80
192,30
226,80
147,20
167,10
187,00
206,90
226,80
246,50
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ประเภท
บริการ

น้าหนัก
โซน A
โซน B
โซน C
โซน D
โซน E
โซน F
(กก.)
3,5
92,50
126,90 168,50 162,90 192,60 210,70
4,0
100,30 136,20 181,60 175,60 206,60 226,70
4,5
108,10 145,50 194,70 188,30 220,60 242,70
5,0
115,90 154,80 207,80 201,00 234,60 258,70
5,5
121,90 158,90 214,00 209,40 243,70 271,20
6,0
127,90 163,00 220,20 217,80 252,80 283,70
6,5
133,90 167,10 226,40 226,20 261,90 296,20
7,0
139,90 171,20 232,60 234,60 271,00 308,70
7,5
145,90 175,30 238,80 243,00 280,10 321,20
8,0
151,90 179,40 245,00 251,40 289,20 333,70
8,5
157,90 183,50 251,20 259,80 298,30 346,20
9,0
163,90 187,60 257,40 268,20 307,40 358,70
9,5
169,90 191,70 263,60 276,60 316,50 371,20
10,0
175,90 195,80 269,80 285,00 325,60 383,70
10,5
181,30 199,90 276,00 293,40 332,50 396,20
11,0
186,70 204,00 282,20 301,80 339,40 408,70
11,5
192,10 208,10 288,40 310,20 346,30 421,20
12,0
197,50 212,20 294,60 318,60 353,20 433,70
12,5
202,90 216,30 300,80 327,00 360,10 446,20
13,0
208,30 220,40 307,00 335,40 367,00 458,70
13,5
213,70 224,50 313,20 343,80 373,90 471,20
14,0
219,10 228,60 319,40 352,20 380,80 483,70
14,5
224,50 232,70 325,60 360,60 387,70 496,20
15,0
229,90 236,80 331,80 369,00 394,60 508,70
15,5
235,30 240,90 338,00 377,40 401,50 521,20
16,0
240,70 245,00 344,20 385,80 408,40 533,70
16,5
246,10 249,10 350,40 394,20 415,30 546,20
17,0
251,50 253,20 356,60 402,60 422,20 558,70
17,5
256,90 257,30 362,80 403,20 429,10 571,20
18,0
262,30 261,40 369,00 403,20 436,00 583,70
18,5
267,70 265,50 375,20 403,20 442,90 596,20
19,0
273,10 269,60 375,90 403,20 449,80 608,70
19,5
278,50 273,70 375,90 403,20 456,70 621,20
20,0
281,40 277,80 375,90 403,20 463,60 633,70
20,5
281,40 281,40 375,90 403,20 470,50 638,40
21-44
13,40
13,40
17,90
19,20
22,80
30,40
ราคาต่อ
45-70
12,90
13,00
16,80
17,00
22,20
30,40
น้าหนัก(kg)
71+
12,90
13,00
16,80
17,00
22,20
30,40
หมายเหตุ: ประเทศไทยอยู่ในเขตโซน F (อ้างอิงจากตารางที่ A24 การจาแนกประเทศตามแต่ละเขตโซน)
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก FedEx ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf

โซน G
266,20
285,90
305,60
325,30
339,10
352,90
366,70
380,50
394,30
408,10
421,90
435,70
449,50
463,30
476,90
490,50
504,10
517,70
531,30
544,90
558,50
572,10
585,70
599,30
612,90
626,50
640,10
653,70
667,30
680,90
694,50
708,10
721,70
735,30
741,30
35,30
35,20
35,20
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4.12.2 อัตราค่าขนส่งการนาเข้าสินค้ามายังเปรูผ่าน FedEx 10 kg and 25 kg Box (แปลจาก
เอกสารต้นฉบับในภาษาสเปน)
ตารางที่ 4.26: Express Plus FedEx 10 kg and 25 kg Box
หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
ประเภท
บริการ

น้าหนัก
(กก.)
ตั้งแต่10
กก.
®
FedEx
อัตราต่อ
10 kg Box น้าหนักที่
เพิ่มขึ้น
(กก.)
11 กก.
ถึง 25
กก.
FedEx®
อัตราต่อ
25 kg Box
น้าหนักที่
เพิ่มขึ้น
(กก.)

โซน A

โซน B

โซน C

โซน D

โซน E

โซน F

โซน G

140,20

171,10

232,80

234,70

271,10

308,90

380,70

14,00

17,10

23,30

23,50

27,10

30,90

38,10

231,60

236,00

332,60

369,50

415,80

508,60

602,00

9,30

9,40

13,30

14,80

16,60

20,30

24,10

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก FedEx ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf
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4.12.3 อัตราค่าขนส่งการนาเข้าสินค้ามายังเปรูผ่าน FedEx International Economy® (แปล
จากเอกสารต้นฉบับในภาษาสเปน)
ตารางที่ 4.27: FedEx International Economy®
หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
ประเภท
บริการ

การขนส่ง
ในแพคเกจ
อื่นๆ

น้าหนัก
(กก.)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5

โซน A

โซน B

โซน C

โซน D

โซน E

โซน F

โซน G

42,50
48,10
53,70
59,30
64,90
70,50
76,10
81,70
87,30
92,90
99,50
106,10
112,70
119,30
125,90
132,50
139,10
145,70
152,30
158,90
164,30
169,70
175,10
180,50
185,90
191,30
196,70
202,10
207,50
212,90
218,30
223,70
229,10

60,60
70,20
79,80
89,40
99,00
108,60
118,20
127,80
137,40
147,00
150,70
154,40
158,10
161,80
165,50
169,20
172,90
176,60
180,30
184,00
187,70
191,40
195,10
198,80
202,50
206,20
209,90
213,60
217,30
221,00
224,70
228,40
232,10

81,90
95,80
109,70
123,60
137,50
151,40
165,30
179,20
193,10
207,00
212,40
217,80
223,20
228,60
234,00
239,40
244,80
250,20
255,60
261,00
266,40
271,80
277,20
282,60
288,00
293,40
298,80
304,20
309,60
315,00
320,40
325,80
331,20

71,80
82,70
93,60
104,50
115,40
126,30
137,20
148,10
159,00
169,90
177,00
184,10
191,20
198,30
205,40
212,50
219,60
226,70
233,80
240,90
248,00
255,10
262,20
269,30
276,40
283,50
290,60
297,70
304,80
311,90
319,00
326,10
333,20

92,70
104,10
115,50
126,90
138,30
149,70
161,10
172,50
183,90
195,30
202,90
210,50
218,10
225,70
233,30
240,90
248,50
256,10
263,70
271,30
276,70
282,10
287,50
292,90
298,30
303,70
309,10
314,50
319,90
325,30
330,70
336,10
341,50

93,90
108,00
122,10
136,20
150,30
164,40
178,50
192,60
206,70
220,80
231,20
241,60
252,00
262,40
272,80
283,20
293,60
304,00
314,40
324,80
335,20
345,60
356,00
366,40
376,80
387,20
397,60
408,00
418,40
428,80
439,20
449,60
460,00

123,20
144,30
165,40
186,50
207,60
228,70
249,80
270,90
292,00
313,10
324,60
336,10
347,60
359,10
370,60
382,10
393,60
405,10
416,60
428,10
439,60
451,10
462,60
474,10
485,60
497,10
508,60
520,10
531,60
543,10
554,60
566,10
577,60
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ประเภท
บริการ

น้าหนัก
(กก.)
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0

โซน A

โซน B

โซน C

โซน D

โซน E

โซน F

โซน G

234,50
237,30
237,30
237,30
237,30
237,30
237,30
237,30
42,50
48,10
53,70
59,30
64,90
70,50
76,10
81,70
87,30
92,90
99,50
106,10
112,70
119,30
125,90
132,50
139,10
145,70
152,30
158,90
164,30
169,70
175,10
180,50
185,90
191,30
196,70
202,10
207,50
212,90

235,80
239,50
243,20
246,90
250,60
252,00
252,00
252,00
60,60
70,20
79,80
89,40
99,00
108,60
118,20
127,80
137,40
147,00
150,70
154,40
158,10
161,80
165,50
169,20
172,90
176,60
180,30
184,00
187,70
191,40
195,10
198,80
202,50
206,20
209,90
213,60
217,30
221,00

336,60
342,00
346,50
346,50
346,50
346,50
346,50
346,50
81,90
95,80
109,70
123,60
137,50
151,40
165,30
179,20
193,10
207,00
212,40
217,80
223,20
228,60
234,00
239,40
244,80
250,20
255,60
261,00
266,40
271,80
277,20
282,60
288,00
293,40
298,80
304,20
309,60
315,00

340,20
340,20
340,20
340,20
340,20
340,20
340,20
340,20
71,80
82,70
93,60
104,50
115,40
126,30
137,20
148,10
159,00
169,90
177,00
184,10
191,20
198,30
205,40
212,50
219,60
226,70
233,80
240,90
248,00
255,10
262,20
269,30
276,40
283,50
290,60
297,70
304,80
311,90

346,90
352,30
357,70
363,10
368,50
373,90
379,30
384,70
92,70
104,10
115,50
126,90
138,30
149,70
161,10
172,50
183,90
195,30
202,90
210,50
218,10
225,70
233,30
240,90
248,50
256,10
263,70
271,30
276,70
282,10
287,50
292,90
298,30
303,70
309,10
314,50
319,90
325,30

470,40
480,80
491,20
501,60
512,00
522,40
531,30
531,30
93,90
108,00
122,10
136,20
150,30
164,40
178,50
192,60
206,70
220,80
231,20
241,60
252,00
262,40
272,80
283,20
293,60
304,00
314,40
324,80
335,20
345,60
356,00
366,40
376,80
387,20
397,60
408,00
418,40
428,80

589,10
600,60
612,10
617,40
617,40
617,40
617,40
617,40
123,20
144,30
165,40
186,50
207,60
228,70
249,80
270,90
292,00
313,10
324,60
336,10
347,60
359,10
370,60
382,10
393,60
405,10
416,60
428,10
439,60
451,10
462,60
474,10
485,60
497,10
508,60
520,10
531,60
543,10
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ประเภท
บริการ

น้าหนัก
โซน A
โซน B
โซน C
โซน D
โซน E
(กก.)
15,5
218,30 224,70 320,40 319,00 330,70
16,0
223,70 228,40 325,80 326,10 336,10
16,5
229,10 232,10 331,20 333,20 341,50
17,0
234,50 235,80 336,60 340,20 346,90
17,5
237,30 239,50 342,00 340,20 352,30
18,0
237,30 243,20 346,50 340,20 357,70
18,5
237,30 246,90 346,50 340,20 363,10
19,0
237,30 250,60 346,50 340,20 368,50
19,5
237,30 252,00 346,50 340,20 373,90
20,0
237,30 252,00 346,50 340,20 379,30
20,5
237,30 252,00 346,50 340,20 384,70
0,5
42,50
60,60
81,90
71,80
92,70
1,0
48,10
70,20
95,80
82,70
104,10
1,5
53,70
79,80
109,70
93,60
115,50
2,0
59,30
89,40
123,60 104,50 126,90
2,5
64,90
99,00
137,50 115,40 138,30
3,0
70,50
108,60 151,40 126,30 149,70
21-44
11,30
12,00
16,50
16,20
19,00
Rates per
45-70
10,80
11,60
15,70
14,20
18,50
kg
71+
10,80
11,60
15,70
14,20
18,50
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจากFedEx ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf

โซน F

โซน G

439,20
449,60
460,00
470,40
480,80
491,20
501,60
512,00
522,40
531,30
531,30
93,90
108,00
122,10
136,20
150,30
164,40
25,30
25,20
25,20

554,60
566,10
577,60
589,10
600,60
612,10
617,40
617,40
617,40
617,40
617,40
123,20
144,30
165,40
186,50
207,60
228,70
29,40
29,20
29,20
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4.12.4 อัตราค่าขนส่งการนาเข้าสินค้ามายังเปรูผ่าน FedEx International Priority® Freight
ตารางที่ 4.28: FedEx International Priority® Freight
หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
ประเภทบริการ

น้าหนัก
(กก.)
68+

โซน A

โซน B

โซน C

โซน D

Door-to-Door
11,30
13,00
16,50
17,00
Deliver or Hold
Ships FedEx
68+
11,00
12,70
16,10
16,50
Office
Deliver and
Retain Ships
68+
10,80
12,40
15,70
16,10
FedEx Office
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก FedEx ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf

โซน E

โซน F

โซน G

22,00

29,60

34,80

21,50

28,90

34,00

20,90

28,20

33,10

4.12.5 อัตราค่าขนส่งการนาเข้าสินค้ามายังเปรูผ่าน FedEx International Economy® Freight
ตารางที่ 4.29: FedEx International Economy® Freight
หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
ประเภทบริการ

น้าหนัก
(กก.)
68+

โซน A

โซน B

โซน C

โซน D

โซน E

โซน F

โซน G

Door-to-Door
9,50
11,60
15,60
14,30
18,40
Deliver or Hold
68+
9,30
11,30
15,20
13,90
17,90
Ships FedEx Office
Deliver and Retain
68+
9,00
11,00
14,80
13,60
17,50
Ships FedEx Office
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก FedEx ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://images.fedex.com/downloads/lac/rates_2014/PE_2014Rates.pdf

24,70

29,00

24,10

28,30

23,50

27,60
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4.13 ค่าบริการขนส่งพิเศษ
ตารางที่ 4.30: แสดงค่าบริการขนส่งพิเศษ
ค่าบริการขนส่งพิเศษ
การตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่
การขนส่งในวันเสาร์
การขนส่งนอกพื้นที่ขนส่ง
Non-Account Billing
FedEx International Broker Select®

หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
อัตราค่าบริการ
USD 11.00
USD 15.00
USD 24.00 หรือ USD 0.50 ต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับว่าค่า
ใดจะมากกว่า
USD 10.00
USD 10.00 หรือ USD 0.50 ต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับว่าค่า
ใดจะมากกว่า

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก FedEx ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.fedex.com/pe_english/rates/rateinfo.html

อัตราศุลกากร มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2014
ด้านล่างเป็นอัตราการให้บริการ
A. การขนส่งเข้าประเทศแบบไม่เป็นทางการโดยสินค้าที่มีมูลค่าต่ากว่า $2,000.00
ตารางที่ 4.31: แสดงค่าขนส่งแบบไม่เป็นทางการ

หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)
มูลค่าของสินค้าที่นาเข้า (USD)
อัตราศุลกากร(1)
0 – 200*
25.00
201 – 500
54.00
501 - 1,000
71.00
1,001 - 1,500
88.00
1,501 - 1,600
88.00
1,601 - 2,000
88.00
(1)
หมายเหตุ: คิดค่าบริการเพิ่ม USD 10 สาหรับการขนส่งที่มีการนาเข้าที่มีมลู ค่าระหว่าง USD 0 ถึง USD 200เพื่อให้
เป็นไปตามศุลกากรและภาษี
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก FedEx ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.fedex.com/pe_english/rates/rateinfo.html
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B. การขนส่งแบบเป็นทางการโดยมีมูลค่าสินค้ามากกว่า $2,000.00
ตารางที่ 4.32: แสดงอัตราภาษีสาหรับการส่งสินค้าแบบเป็นทางการ
หน่วย: USD (1 USD = 31.9641 THB*)

มูลค่าสินค้าที่นาเข้า (USD)
2,001 - 2,999
3,000 - 4,999
5,000 – MAS

อัตราศุลกากร(1)
220.00
220.00
240.00

หมายเหตุ: (1) อัตราที่เสียจะเป็นอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันนั้นและต้องทาการเสียภาษีมลู ค่าเพิ่มอีก หากต้องการทราบ
อัตราการขนส่งที่แน่นอนให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.fedex.com.pe

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: อ้างอิงจาก FedEx ข้อมูลสิน้ สุด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
เว็บไซต์: http://www.fedex.com/pe_english/rates/rateinfo.html
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4.14 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร
4.14.1 ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (Movistar)
ตารางที่ 4.33: ค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ต่อนาที
หน่วย PEN และ USD (1 PEN = 11.2139 THB และ 1 USD = 31.9641 THB*)
ประเภท
ค่าบริการต่อนาที
ค่าบริการต่อนาทีของการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ
PEN
USD
PEN
USD
โทรศัพท์ส่วนบุคคล
0.49
0.18
0.15
0.05
โทรศัพท์พื้นฐานระหว่างประเทศ
1.66
0.59
0.25
0.09
โทรศัพท์พื้นฐานในประเทศ
0.5
0.18
Unlimited time usage
หมายเหตุ: เป็นราคาที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 18%
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Movistar ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
เว็บไซต์: http://www.movistar.com.pe

ตารางที่ 4.34: ค่าใช้จ่ายแพคเกจแบบเติมเงิน

แพคเกจ
Multidestino
Plan 10

หน่วย PEN และ USD (1 PEN = 11.2139 THB และ 1 USD = 31.9641 THB*)
ค่าใช้จ่าย
จานวน (นาที)
โทรศัพท์
โทรศัพท์
PEN
USD โทรศัพท์มือถือ พื้นฐานระหว่าง
พื้นฐานใน
ไม่จากัด
ประเทศ
ประเทศ
การใช้งานไม่จากัด
10
3.58
65
40
50
เวลายกเว้นวันหยุด
สุดสัปดาห์
ครึ่งราคาในวัน
20
7.16
130
80
100
ธรรมดาจากเวลา
20:00 น. จนถึง
30
10.74
200
120
150
08:00 น. และวัน
เสาร์เวลา 16:00 น.
40
14.32
265
160
200

Multidestino
Plan 20
Multidestino
Plan 30
Multidestino
Plan 40
Multidestino
50
17.90
330
Plan 50
หมายเหตุ: เป็นราคาที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 18%
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Movistar ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ กันยายน 2014
เว็บไซต์: http://www.movistar.com.pe

200

250

การใช้งานไม่จากัด
เวลา
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4.14.2 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรายเดือน (ไม่จากัดการใช้งาน)
ตารางที่ 4.35: ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรายเดือน (ไม่จากัดการใช้งาน)
หน่วย PEN และ USD (1 PEN = 11.2139 THB และ 1 USD = 31.9641 THB*)
ผู้ให้บริการ Wi-Fi
ความเร็ว
ค่าใช้จ่าย/เดือน
PEN
USD
Claro
2Mbps/200Kbps
59.00
21.12
8Mbps/800Kbps
109.00
39.01
60Mbps/8Mbps
645.00
230.85
หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับการติดตั้ง และเป็นราคาทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ 18%
* อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ที่มา: Claro ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 1 กันยายน 2557
เว็บไซต์: http://www.claro.com.pe

4.15 วันหยุดทางการประจาปี พ.ศ. 2557
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ตารางที่ 4.36: วันหยุดทางการประจาปี พ.ศ. 2557
วันหยุดทางการ
New Year's Day
Maundy Thursday
Good Friday
Easter
Labour Day
Saint Peter & Saint Paul
Peruvian Independance Day
Peruvian Independance Day
Saint Rose of Lima
Battle of Angamos
All Saints Day
Immaculate Conception
Christmas

วันที่
1 มกราคม
17 เมษายน
18 เมษายน
20 เมษายน
1 พฤษภาคม
29 มิถุนายน
28 กรกฎาคม
29 กรกฎาคม
30 สิงหาคม
8 ตุลาคม
1 พฤศจิกายน
8 ธันวาคม
25 ธันวาคม
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รายงานการประชุมการจัดประชุมกลุ่มย่อย
เรื่อง:
วันที่:
สถานที่และเวลา:

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group): โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การ
ทาธุรกิจ สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐกานา สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และ
สาธารณรัฐเปรู
17 มิถุนายน 2557
สานักงานสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
9:00 -12:00

สรุปผลการประชุม
1. ภาพรวมของโครงการวิจัย
ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ รักษาการ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ได้บรรยาย
เกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของโครงการวิจัยต่อที่ประชุม ดังนี้:
 ความสาคัญของการจัดทาโครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจ สาธารณรัฐเคนยา
สาธารณรัฐกานา สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐเปรู โดยเป็นผลมาจากปัจจัยที่
มีอิทธิพลดังนี้
o ความสาคัญของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดใหม่ (Emerging Markets)
o การรวมกลุ่มของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและการขยายตัวและความหลากหลายของฐาน
การผลิต และโอกาสในการลงทุน
 วัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ คือ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
แลกเปลื่ ย นความคิด เห็ น และข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การลงทุ น /การท าธุ ร กิ จ
สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐกานา สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐเปรู
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2. การนาเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น:
คณะวิจัยจากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังได้นาเสนอบทสรุปของแนวทางโครงการวิจัย
และผลการวิจัยเบื้องต้นให้กับประชุม โดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและแลกเปลื่ยนความ
คิดเห็นจากบุคคลากรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม โดยหัวข้อการนาเสนอ มีดังนี้
 ภาพรวมของโครงการวิจัย
 ระเบียบวิธีวิจัย
 สภาพเศรษฐกิจและข้อมูลทั่วไปในแต่ละประเทศ
 ธุรกิจและการลงทุนในโอกาสในแต่ละประเทศ
3. ข้อคิดเห็นที่ได้นาเสนอในวาระการประชุม
 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย: ทางธนาคารเคยให้ความสนับสนุน
การลงทุนในกลุ่มโรงแรมในประเทศเคนยา และแทนซาเนียซึ่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ในประเทศดังกล่าวไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ ต้องอาศัยสิทธิ์การเช่า ทาให้ธนาคารไม่
สามารถใช้สินทรัพย์ดังกล่าวค้าประกันเงินกู้ได้ และกังวลเกี่ยวกับปัญหาการก่อการร้ายใน
ประเทศเหล่านั้น และทางธนาคารเคยเสนอวงเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการไทยในกานา แต่
เนื่องจากยังเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจากัดของ World Bank และ IMF ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการได้
 แอฟริกาใต้: เอกอัครราชทูตประจาประเทศแอฟริกาใต้ เสนอความท้าทายในการลงทุนใน
ประเทศกลุ่มแอฟริกา 4 ข้อ คือ
1. ความมั่นคงทางอาหาร
2. ความมีอยู่ของทรัพยากร
3. ความสงบและการพัฒนา
4. กฎหมายคุ้มครอง
จุดเด่นของประเทศแอฟริกาคือ เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับประเทศที่ทาง BOI และ
สวค. ส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุน นอกจากนี้ การคมนาคมและการขนส่งสินค้าไปสู่ประเทศเหล่านั้น
สามารถทาได้สะดวกเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีการพัฒนารอบรับไว้ในระดับที่มีประสิทธิภาพ โดยนัก
ลงทุนอาเซียนรายใหญ่ที่ลงทุนในประเทศแอฟริกาใต้ในสัดส่วนการลงทุนสูงสุด ได้แก่ มาเลเซีย ทั้งนี้
ผู้ป ระกอบการไทยสามารถเสนอให้ทางรัฐ บาลแอฟริกาใต้ล ดภาษีภายในประเทศ เพื่อทาให้สิ นค้าที่
ส่งออกไปสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้
เคนยา: รองเอกอัครราชทูตเคนยาประจาประเทศไทย ชี้แจงผู้แทนจากธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทยว่า ในประเทศเคนยา ชาวต่างชาติยังไม่สามารถถือสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินได้
แต่สามารถเช่าได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน นอกจากนี้ ในกรณีปัญหาการก่อการร้ายนั้น เป็นปัญหาที่ทุก
ชาติเผชิญ ทางรัฐบาลเคนยามีนโยบายป้องกันปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังควบคุมไม่ได้ ในส่วนของสินเชื่อราย
ย่อย ในประเทศเคนยามี ธนาคารที่ให้บริการดังกล่าวอยู่ 5 ธนาคาร และการลงทุนบางอย่างไม่สามารถ

บทนา | 1-2

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเปรู

กระท าได้ เ นื่ อ งจากเป็ น สมบั ติ ข องชาติ ที่ ไ ม่ ส ามารถให้ ต่ า งชาติถื อ ครองได้ เช่ น การลงทุ น ใน ธุ ร กิ จ
โทรคมนาคม สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มูลค่าการลงทุนในเคนยาสูงที่สุด ในด้านการคมนาคม ทาง
รัฐบาลได้มีการลงทุนสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อกับประเทศเอธิโอเปีย และมีท่าเรือตามจุดเชื่อมต่อเป็นระยะ
นอกจากนี้มีการลงทุนสร้างถนนขนานตลอดชายฝั่ง และรัฐบาลเองมีการวางแผนก่อสร้าง IT City ให้
เกิดขึ้นภายในประเทศ ในส่วนของด้านแรงงาน ประเทศเคนยามีศักยภาพพอสมควร และประกอบกับค่า
ครองชีพที่ต่า ส่งผลให้ช่วยผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้
ค่าแรงขั้นต่าของแรงงานในเคนยาอยู่ที่ประมาณ 100 USD/เดือน ผู้ประกอบการไทยสามารถนา
แรงงานเข้าไปในเคนยาได้ประมาณ 20% ของแรงงานในบริษัท ในส่วนของผู้ประกอบการไทยมีเครือดุสิต
ธานี ที่ ไ ปลงทุ น โรงแรมในมุ ม บาซา การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ในเคนยาใช้ ร ะยะเวลาประมาณ 2 สั ป ดาห์
โดยทางสถานทูตมีบริการ On Stop Shop ให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุนที่สนใจ สาหรับนักลงทุนรายใหญ่
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ ล งทุ น ในเคนยาได้ แ ก่ มาเลเซี ย และอิ น โดนี เ ซี ย โดยส่ ว นใหญ่ ล งทุ น ในธุ ร กิ จ
การเกษตร เน้นไปที่สวนผลไม้ ได้แก่ อโวลคาโด้ และ มะม่วง
 เปรู: เลขานุการสถานทูตเปรู ได้ชี้แจงถึงความร่วมมือทางการค้าที่ทางรัฐบาลเปรูและรัฐบาล
ไทยได้ลงนามไว้ ซึ่งช่วยกระชับความสั มพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ และกระตุ้นการค้าการ
ลงทุน ให้ สู งขึ้น โดยผู้ ป ระกอบการที่ล งทุนในเปรูส ามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทาง
การค้าที่ทางเปรูได้ทากับ สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น นอกจากนี้ เปรูมีจุดเด่นในด้านที่ตั้ง
ของเปรูที่เป็นเสมือนประตูเชื่อมต่อกับทุกประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา มีการสร้างถนนขาด
ใหญ่เชื่อมต่อกับประเทศรอบข้าง ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพให้กับนักลงทุน ทางเปรูเองมีความ
ต้องการให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ ท่องเที่ยว เนื่องจากเล็งเห็น ถึงโอกาส
และศักยภาพของผู้ประกอบการไทย
ทั้งนี้ การเดินทางไปประเทศเปรู ใช้เวลา 1 วันถ้าเดินทางโดยเครื่องบิน ส่วนการขนส่งสินค้าทาง
เรือใช้เวลา 1 เดือนกว่า อัตราค่าแรงขั้น ต่าของแรงงานในเปรูอยู่ที่ 670 เหรียญดอลลาร์สรอ. ต่อเดือน
นั ก ลงทุ น จากอาเซี ย นรายใหญ่ ที่ มี ก ารลงทุ น ในเปรู ไ ด้ แ ก่ เวี ย ดนาม ซึ่ ง ลงทุ น ในธุ ร กิ จ น้ ามั น และ
โทรคมนาคม
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Minutes of Meeting

A Guideline on Doing Business and Investment Opportunity in the Republic of Peru

Minutes of Meeting
Subject:
Meeting Date:
Location:
Time:

Focus Group Discussion: Under Research Project “Guideline on Doing
Business and Investment Opportunity in the Republic of Kenya, Republic
of Ghana, United Republic of Tanzania, and Republic of Peru”.
17 September 2014
The Fiscal Policy Research Institute
9:00 -12:00

Summary of Meeting:
1. Overview of BOI-FPRI Research Project:
Dr. Pich Nitsmer has kindly given a speech on the research project rational to the
meeting as followed:
 An importance of exploration on new trade and investment opportunities in
Republic of Kenya, Republic of Ghana, United Republic of Tanzania, and
Republic of Peru resulting from influencing factors:
o A significance of rapidly expanding emerging markets in the world’s
economy.
o An integration of global supply chains and an expansion and diversification
of company’s production base and investment opportunities.
 An invitation to discussion session in order to promote the exchange of
information and recommendations on business and investment opportunities
in Republic of Kenya, Republic of Ghana, United Republic of Tanzania, and
Republic of Peru.
o A contribution of ideas and solid recommendations which will secure and
drive international investment in the four target countries.
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2. Presentation of BOI-FPRI Research Project:
FPRI team has presented a summary of research project guideline and
preliminary research finding to the meeting for a purpose of facilitating the focus group
discussion. The outline of presentation includes the following topics:
 Research Project Overview
 Research Methodology
 General and Economics Information by Countries
 Business and Investment Opportunities by Countries
3. Discussion Session:
The meeting has raised several concerns which are regarded as impediments for
foreign trade and direct investment as followed:
 Export-Import Bank of Thailand:
o Issue regarding a regulation that prohibits a land ownership by foreign
investors in Kenya and Tanzania.
As the land ownership by foreign investors is not permitted and only the
leasehold of land is permitted. Thereby, the bank is unable to use the land as one of
the guarantee for the lending given to the investor.
o Issue regarding insecurity among those country in Africa.
The bank has inquired on the potential effect on a recent terrorism occurred in
the Kenya.
 South Africa:
o The Ambassador of South Africa has kindly informed to the meeting on
the four main challenges among countries in Africa region as followed:
1. Food securities
2. Natural Resources
3. Security and Development
4. Regulation and Protection
Also, South Africa is located in the same continent and can serve as an effective
distribution channel of goods into the Kenya, Ghana, and Tanzania because of
availability of the developed infrastructure.
 Kenya:
o The vice ambassador of Kenya has kindly informed to the meeting on
issues as followed:
1. Issue regarding a regulation that prohibits a land ownership by foreign
investors in Kenya: even though the investors are not permitted to
have a permanent ownership buy the leasehold of land is permitted.
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2. Issue regarding insecurity in Kenya: Kenya has policy to prevent
terrorist and trying to implement those measures.
3. Issue regarding micro-finance: Kenya has 5 banks which favor microfinancial support.
4. Issue regarding infrastructure: In transportation, government have
plans for connecting transportation system between Kenya and
Ethiopia. Furthermore, Kenya has many ports along the coast.
5. Issue regarding cost of labour: Kenya have a potential worker
supplement with low wages, the minimum wage in Kenya is around
100 US$ per month. Thai company which invested in Kenya can have
up to 20% of Thai labour. At present, an important investor from
Thailand in Kenya is Dusit-Thani in Mombasa.
 Peru:
o The secretary of embassy of Peru has kindly informed to the meeting of
Peru’s competency and a potential investment in the country as
followed:
1. Bilateral-trade between Peru and Thailand and other countries: As
Peru has made trade agreement with several countries; the investor
can utilize benefits from the agreements of Peru with EU, China and
Japan.
2. A potential hub to countries in Latin-America region: Peru is
connected and can serve a potential gate to countries in LatinAmerica region.
3. A developed infrastructure: Government of Peru has developed an
infrastructure (i.e. an expand highway) to bordering countries.
4. An investment oriented government policy: Peru has a high demand
of investor in many industries such as mining, tourism, etc. At present,
the most important investors have come from Vietnam in
Infrastructure and Petroleum industry. The minimum wage of
Peruvian labour is about 670 US$ per month.
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
สถานทูต
สถานทูตชิลี
1.
Ms. Kanokkwan
Thamavit
2.
Mr. Theerawich
Tanprasert
สถานทูตเปรู
3.
Mr. Miguel
Fuentes
4.
Ms. Juthamas
Padung kiettiwong
สถานทูตแอฟริกาใต้
5.
H.E. Ambassador Robina P. Marks
6.
Mr. George
Mello
7.
Ms. Phaopha-nga
Auyyanon
สถานกงสุลกานา
8.
Dr. Sicha
Singsomboon
9.
คุณจรีรัตน์
หิมะมาน
หน่วยงานรัฐบาล
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
10.
คุณบุษราคัม
ศรีรัตนา
11.
คุณกัญญาณี
ปุสเดโว
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
12.
คุณเพ็ญพิสุทธ์
ศรีกาญจน์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
13.
คุณกฤษฎา
นุตาลัย
หน่วยงานเอกชน
BKK Rubber
14.
Ms. Galaya
15.
Mr. Sixang

Glomwidh
Surachitti

Trade Manager
Commercial Assistant
Second Secretary
Trade Officer
Ambassador
First Secretary
Marketing Officer
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์
พนักงาน

ผู้อานวยการ กลุ่มบริหารการลงทุน
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฎิบัติการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ

Business Director
Assistant

ช่วยร่วม กรุ๊ป
16.

คุณพุทธชาติ

PST Smart Co. Ltd
17.
Mr. Kittiwaj
18.
Mr. Prasert

ช่วยร่วม
Wangkahad
Mongkollert

Managing director
-
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Thai – Kenya Chamber of Commerce
19.
Mr. Jaturong
Pavongjaeng
Managing director
Thai President Food
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการลงทุน
20.
Mr. Wasan
Boonsampunkij
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
21.
Mr.Jessada
Koandamrongtum
SEA-LAC Trade Center ศูนย์ศึกษาการค้าอาเซียนและละตินอเมริกา ม.หอการค้าไทย
ผู้ประสานงาน
22.
คุณกฤษณา
ธัญพิสิฐสกุล
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จากัด (มหาชน)
23.
คุณคณิน
สิริประดับ
Export sales executive
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สานักวางแผนธุรกิจ
24.
คุณวิโรจน์
จรัสสุขสวัสดิ์
บริษัท โตว่องไว จากัด
25.
Mr. Paisan
Vongwaikuanrayut
President
บริษัท VK กลการ จากัด
26.
Mr. Somkuan
Simuen
บริษัท อาหารสากล จากัด
พนักงานขายต่างประเทศ
27.
คุณณัฐชนัญ
คงคาลัย
พนักงานขายต่างประเทศ
28.
คุณณัฏฐ์ณัชชา
วัฒนกิจยิ่งยง
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
29.
คุณราไพพิม
ชัยโม
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ
30.
คุณพัชรพร
ภาติกพันธ์
31.

คุณชนาภรณ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
32.
คุณณัฎฐา
EGAT
33.
Mr. Choomsilp
Rungroj Forklift
34.
คุณรุ่งโรจน์

ปัวเวช

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ

รัตนเวชตระกูล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรระหว่างประเทศ

Chanchalerm

EGAT constructor

รุ่งโรจน์พัชร

ผู้จัดการ
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ภาพบรรยากาศในการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
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ภาพบรรยากาศในการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
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ภาพบรรยากาศในการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
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การสารวจข้อมูลภาคสนาม ณ สาธารณรัฐเปรู
(19-28 ก.ค. 2014)
โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเปรู

1. กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry
Affairs)

of

Foreign

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
กระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐเปรูเป็นหน่วยงานที่มี
หน้ า ที่ จั ด การดู แ ลด้ า นความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต กั บ นานาประเทศ
สนับสนุนและจัดการด้านการเงินแก่สถานทูตและสถานกงสุลเปรูทั่วโลก
โดยมีพันธกิจดังต่อไปนี้
o ประชาสัมพันธ์ประเทศ และธุรกิจของชาวเปรูรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในเปรูให้เป็นที่รู้จัก
o ให้การสนับสนุนผู้ส่งออก นักลงทุน และตัวแทนนาเที่ยว
o สนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
o จัดการฝึกอบรม และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน
o ให้การสนับสนุนนักลงทุนและหน่วยงานท่องเที่ยว
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2. กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture)
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
กระทรวงการเกษตรของสาธารณรัฐเปรูเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านแผนงานและนโยบายอันเกี่ยวข้องกับการให้การสนับสนุน/
ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร ทั้ ง ในเชิ ง กฎระเบี ย บ การบริ ห ารจั ด การ การเงิ น
เทคโนโลยี แ ละสุ ขอนามั ย ฯลฯ ตลอดจนอานวยความสะดวกด้ านข้อ มู ล
ข่าวสาร เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการตัดสิ นใจดาเนินธุรกิจของเกษตรกร และ
อานวยความสะดวกแก่เกษตรกรขนาดเล็ก
 สรุปผลการเจรจาหารือ
ผู้แทนจากสานักงานส่งเสริมการลงทุนและมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง หารือ
ร่วมกับ:
Mr. Juan Manuel Benites Ramos, Minister of Agriculture
Mr. César Francisco Sotomayor Calderon, Vice Minister of Agriculture
Mr. Guillermo Freund Vargas Prada, Cabinet Member
Ambassador Mr. Guido F. Loayza, General Director of Economic Promotion
Minister Mrs. Ana Cecilia Gervasi, Director of Investment Promotion
Mr. Marco A. DonayreZarate, Economist, Directorate of Investment Promotion
o ลักษณะภูมิอากาศของเปรูแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ที่ราบสูง และลุ่มน้า

อเมซอน โดยผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออกส่วนใหญ่เพาะปลูกในพื่นที่ชายฝั่งทะเล
โดยการผลิตขนาดใหญ่ (Large scale production) มาจากทั้งผู้ผลิตท้องถิ่นและผู้ผลิตที่เป็นบรรษัท
ข้ามชาติ พืชเศรษฐกิจของเปรู ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว กาแฟ และมันฝรั่ง อย่างไรก็ตาม เปรูยัง
ทาการเพาะปลูกพันธุ์พืชอื่นๆ ตามความต้องการของตลาดอีกด้วย เช่น องุ่น มะม่วง อ้อย
o การเกษตรในที่ราบสูงโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นการผลิตขนาดเล็ก (Small scale production) มี
เทคโนโลยีทางการผลิตต่าและเป็นแบบดั้งเดิม และมีผลผลิตหลากหลายรูปแบบ เช่น มันฝรั่ง
กล้วย ธัญพืช และสมุนไพรท้องถิ่นต่างๆ
o สาหรับพื่นที่แบบลุ่มน้าอเมซอนสามารถทาการเพาะปลูกพันธุ์พืชได้อย่างหลากหลาย ตาม
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ รัฐบาลยังเปรูจึงมีนโยบายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตและส่ง
ความมีส่วนร่วมของชุมชนในการทาการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว เช่น การสนับสนุนการ
เพาะปลูกสัปปะรดระหว่างพื่นที่เขากับพื้นที่ป่า เป็นต้น
o ธุรกิจต่างชาติส่วนใหญ่มาจากประเทศสเปนและชิลิ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจจีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลี ซึ่งเข้ามาทาการเพาะปลูก โดยเน้นผลผลิตตามความต้องการของประเทศตนเอง
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o การทาประมงของเปรูจะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการผลิต และเปรูจัดว่าเป็นผู้

o

o

o

o

o
o

o

o

o

ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกในการส่งออกปลาป่น ซึ่งมาจากปลาแอนโชวี (ซึ่งผู้ผลิตจะถูก
กาหนดโควต้าการจับปลาโดยรัฐบาล)
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
1. กรณทาสัญญากับกลุ่มผู้ผลิตสหกรณ์ท้องถิ่น รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการร่วมกลุ่มของ
เกษตรกรขนาดเล็กในท้องถิ่นในรูปสหกรณ์และให้ทาสัญญากับผู้ค้า (Traders)
2. กรณีการทาการเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract farming) ในพื่นที่ชลประทาน
รั ฐ บาลมี ก ารประกั น สิ ท ธิ ใ นพื้ น ที่ ท ากิ น การชลประทาน และช่ อ งทางในการท า
การเกษตรแบบพันธสัญญา
ไม่ มี ข้ อ ห้ า มในการจ ากั ด สิ ท ธิ ค วามเป็ น เจ้ า ของที่ ดิ น รวมถึ ง สิ ท ธิ ใ นการใช้ น้ าและการ
ชลประทาน ยกเว้นในกรณีพื้นที่เขตชายแดน ทางตอนใต้มีการชลประทานที่ทั่วถึง ขณะที่
พื้นที่ว่างทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันมีการดาเนินโครงการขยายพื้นที่
ชลประทาน
การดาเนินธุรกิจด้านการเกษตรเป็นไปอย่างเสรี รัฐบาลไม่ได้มีการเข้ามากาหนดราคา แต่มี
การให้การแนะนาการเพาะพันธุ์พืชเพื่อควบคุมอุปทานและการใช้น้าในปริมาณที่เหมาะสม
กฎระเบียบส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานสุขอนามัย
ด้านการผลิตพลังงานชีวภาพ ปัจจุบัน มีบริษัทจากประเทศมาเลเซียเข้ามาศึกษา/ดาเนินการ
เพาะปลูกปาล์มน้ามันในเปรู และมีบริษัทท้องถิ่น 3 รายดาเนินการเพาะปลูกอ้อยเพื่อการ
ผลิตเอธานอล นอกจากนี้ รัฐบาลเปรูก็มีโครงการปรับพื้นที่การเพาะปลูกโกโก้เป็นปาล์ม
น้ามัน อีกด้วย
รัฐบาลให้การสนับสนุนนักลงทุนอย่างเท่าเทียม และไม่มีข้อห้ามในการโอนกาไรของนักลงทุน
ต่างชาติกลับประเทศตน
นักลงทุนไทยจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นมิตรและสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ รัฐมนตรี
การเกษตรของเปรูยังมีแผนที่จะทาการศึกษาเยี่ยมชมในประเทศไทย จีน และญี่ปุ่นเร็ว ๆ นี้
นอกจากนี้ ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2014 เปรูได้มีการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรและ
ประมงซึ่งจะมีผู้เข้าชมจากธุรกิจต่างๆ จานวน 35,000 คน นักลงทุนที่เข้าร่วมจะสามารถ
ทราบข้อมูลต่างๆ เช่น ศักยภาพด้านอุปสงค์ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือระดับประเทศได้
ประเภทของการลงทุนที่รัฐบาลเปรูมีความต้องการและพร้อมให้การสนับสนุน ได้ แก่ การ
ลงทุนที่มีการถ่ายโอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร การแปรรูปอาหาร การพัฒนา
พื้นที่การเกษตรแบบที่ราบสูง
ช่องทางการเข้าลงทุน อาจทาได้โดยการทาสัญญาร่วมทุนกับธุรกิจท้องถิ่นผ่าน Exporter
Association of Peru (ADXE) โดยรัฐบาลเปรูจะให้การสนับสนุนด้านโครงสร้ างพื้นฐานและ
ด้านกฎหมาย
ประเด็นด้านแรงงาน: ค่าแรงขั้นต่าของเปรูกาหนดที่ประมาณ 200-300 US$ ต่อเดือน และ
แรงงานจะต้องให้รับสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
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o ช่องทางการตลาด: เปรูมีการเติบโตในกลุ่มชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นแสดงถึงความสามารถในการใช้

จ่ายที่เพิ่มขึ้น ด้านธุรกิจค้าปลีกมีพืชผลทางการเกษตรที่สดใหม่มาสู่ตลาดทุกวัน ในช่วงปีที่
ผ่านมามีการเจริญเติบโตในธุรกิจอาหารและภัตตาคารอย่างมาก ด้านธุกิจสิ่งทอผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่มาจากขนสัตว์ และด้านการท่องเที่ยวมีการเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกและโครง
พื้นฐานด้านที่พักและการคมนาคมทั่วประเทศ

o Peru’s geography is divided into 3 regions: Coastal areas, Highlands and the

o

o

o
o
o

o

Amazon basin. Most agriculture products for export come from the coastal
areas where large scale productions by local, foreign and multinational
companies take place. Traditional products include corn, rice, coffee and
potatoes. Varieties of other products such as grapes, mango, quinoa, alfalfa,
asparagus sugar cane are also produced according to market demand.
Agricultural activities in the highlands consist mainly of small scale, low-tech
traditional farming to produce mixes of products such as herbs for natural
medicine and nutritional supplements, over 300,000 varieties of potatoes, and
organic banana, coffee, cocoa and grains.
A variety of crop species can be produced in the Amazon basin area at
different altitudes subject to environmental and forestry regulations. Peruvian
government policy encourages investments to improve technology in
agricultural production in the highlands and to promote social inclusion in the
Amazon basin. For example, plantation of pineapples in areas between
highland and the jungle is possible.
Major foreign companies in the sector are Spanish and Chilean. Chinese,
Japanese and Korean companies also produce to serve their respective home
markets by farming in dedicated areas according to own product requirements.
Fishery is under the supervision of the Ministry of Production. Fishery from
warm water ocean made Peru world’s #1 fishmeal exporter from anchovy
(subject to government quota).
Possibilities of agricultural production in the coastal region:
1) Making contract with local cooperatives – Government encourages agricultural
cooperatives by grouping small farmers put into contact with traders.
2) Contract farming on irrigated land – Government provides security on land
ownership and irrigation, and improves ways of making contract with farmers.
There is no restriction on land ownership and all rights to water given by the
government. Irrigation is provided through private concession/permits in the
public regulated market or competitive market based on market arrangement
between private sectors. The only restriction applies to land within 50km of the
border where special permission is required. Irrigated land is almost full in the
south. More available land in the north e.g. Olmos Tinajones irrigation project
900km north of Lima with USD 500mn of new private investment or Chavimochic
ภาคผนวก ข | ข-4

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเปรู

o

o

o
o

o

o

o
o

irrigation project in the northeast as possible areas for joint venture in agriculture.
The price of irrigated land is based on market negotiation.
The government practices free market agricultural policy with no price fixing
but makes suggestion to farmers on which crops to plant in order to balance
supply and demand as well as water availability (all sugarcane are produced
for domestic market). Most regulations are related to sanitary standards.
For biofuels, Malaysian companies are looking to produce Palm oil to serve
local biodiesel demand. Three local companies produce sugarcane for
ethanol. Peruvian government has crop replacement policy in the jungle area
to replace coca production with palm oil but investors also need to satisfy
environmental concerns related to palm oil plantation.
All investors are given the same level of support regardless of which FTAs are
in effect, and are allowed full recovery of profits to home country without
any restriction.
Thai investors are regarded as partners and friends and will be given full
information as required. The Agriculture Minister is also visiting Thailand, China
and Japan during September. Peru hosts a major exhibition on agriculture and
fishery in August (August 26-27 2014) with 35,000 visitors/buyers from
supermarket/hotel distribution channels. Investors attending the event can
find or gauge potential local, regional and global demand.
Types of investment that Peruvian government prefers/encourages: Investment
that brings innovation, technology and transformation in agriculture, food
processing, land development with new products especially in the highlands
where there are still poverty, and building of roads and highways.
Investment channel through joint venture with local businesses via contact with
Exporter Association of Peru (ADEX). Investment needs to add value e.g. through
better technology. The government will provide supporting infrastructure and
legal support. Visa application takes around 90 days.
Labor issues: Minimum wage is around 200-300 USD per month. Generous
employee benefits as required by law imply that viable investment should be
profitable enough to cover labor costs.
Local marketing channels: Peru has a growing middle class with increasing
ability to spend e.g. on new cars. Retail market provides all agricultural
products fresh every day. Peru experiences a recent culinary boom with food
institutes and restaurants situated in Lima allowing small local produces to
cater for the various recipes. Textile products are based on niche fiber from
animals such as alpaca. Tourism is based on the content of 85% of all native
culture in South America. Tourism investment priority is in infrastructure
across the country such as hotels and transportation.
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3. National Confederation of Private Business
Institutions – CONFIEP
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
CONFIEP เป็นองค์กรที่เป็นเสมือนตัวแทนของผู้ประกอบ
ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมภาคเอกชน ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนให้คาปรึกษา
และเสนอข้ อ แนะน าแก่ ภ าครั ฐ เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมของประเทศให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และ
ส่งเสริมกิจกรรมการดาเนินงานของภาคธุรกิจเอกชน
 สรุปผลการเจรจาหารือ
ผู้ แ ทนจากส านั ก งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น และมู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย นโยบายเศรษฐกิ จ การคลั ง
หารือร่วมกับ:
Mr. Gabriel Amaro Alzamora, General Manager
Ms. Beatriz Delgado Canaval, Institutional Affairs Manager
o นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลเปรูในปัจจุบัน คือ ได้เปิดให้มีการสัมปทานการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีองค์กร Proinversion เป็นผู้กากับดูแลโครงการต่าง ๆ ในการลงทุน
ต้องการเม็ดเงินประมาณ 81 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีโอกาสให้เกิดการพัฒนาในหลาย ๆ
ภาคส่วน เช่น โครงการชลประทาน โครงการก่อสร้างเขตอาศัยของแรงงาน และโครงการ
สาหรับธุรกิจ
o CONFIEP ทาหน้าที่จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ภาษี และสภาวะการแข่งขันของภาค
ธุร กิจ รวมทั้ งยั งให้ ข้ อเสนอแนะในนโยบายภาครัฐ และเป็ นตัว แทนภาคเอกชน เช่ น ใน
กระบวนการร่างกฎหมาย ตลอดจนช่วยให้คาแนะนาแก่นักลงทุนต่างชาติในด้านการลงทุนใน
สาขาต่าง ๆ และอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิ ภาษี กฎหมายแรงงาน เป็นต้น
o การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของเปรูเกิดขึ้นอย่างมีนัยสาคัญในช่วงทศวรรษที่ 1990
เมื่อประธานาธิบ ดีฟูจิ โมริ ได้เสนอโมเดลใหม่เพื่ อเศรษฐกิจเปรูซึ่ งนาไปสู่ แนวทางดาเนิ น
นโยบายทางเศรษฐกิจในรัฐบาลสมัยต่อ ๆ มาจนถึงสมัยปัจจุบัน มีการเห็นพ้องกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและดาเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ภาคเอกชนมีบทบาทที่
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อ
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บริษัทเปรูและบริษัทต่างชาติในการลงทุนและการดาเนินการทางธุรกิจ และการได้รับการ
ปกป้องอย่างเท่าเทียมกันในการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน นโยบายของภาครัฐได้ให้
ความสาคัญกับการลดปัญหาความยากจนและความกินดีอยู่ดีของประชาชน ตลอดจนยังให้
ความสาคัญต่อการส่งเสริมการลงทุนภาครัฐและเอกชน
o เปรู จ าเป็ น ต้ องพึ่ ง การลงทุ นจากต่ า งประเทศในสาขาโครงสร้ า งพื้ นฐาน รถไฟ ประมง
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมเกษตร/เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สาหรับโครงการความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (PPP) โครงการต่าง ๆ นั้น จะเป็นไปตาม
สั ญ ญาการให้ สั ม ปทานของรั ฐ ซึ่ ง จะระบุ ก ฎเงื่ อ นไขเฉพาะ เงื่ อ นไขจู ง ใจ/ปกป้ อ ง ซึ่ ง
รายละเอียดของเงื่อนไขสามารถเจรจาต่อรองได้ ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จะมีกฎหมาย
พิเศษเฉพาะในเรื่องแรงงานและภาษีที่กาหนดต่อนักลงทุนทุกราย
o ในกรณีของเงื่อนไขการลงทุน เปรูเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
ในอเมริกาใต้ ประกอบกับสถานการณ์ความเสี่ยงทางการเมืองในปัจจุบันที่คลี่คลายลงจาก
ช่วงก่อนหน้านี้ เปรูมีสินค้าส่งออกหลักเป็นพวกสินค้าโภคภัณฑ์ขันพื้นฐาน (เช่น เหมืองแร่)
ซึ่งราคามีความผันผวนสูงตามราคาตลาดโลก ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่
สินค้า ต้องการให้มีการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีของเศรษฐกิจ (การจ้างงานส่วนใหญ่ในเปรู
เป็นแบบไม่เป็นทางการ) และการปรับปรุงด้านการศึกษา รัฐบาลพยายามจะลดปัญหาความ
ไม่เท่าเทียมด้านรายได้และการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลาง โดยทุกวันนี้กลุ่มชนชั้นกลางมี
กาลังซื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากระดับที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการ
ค้าและการลงทุน มีร้านค้าปลีก ศูนย์การค้า เพิ่มมากขึ้นในกรุงลิมาและเมืองอื่น ๆ เช่น
Arequipa, Trujillo, Cusso และ Piura ในเขต Ira ใกล้กับกรุงลิมาซึ่งมีอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเกษตรมีระดับการว่างงานเกือบเป็นศูนย์ ประเทศเปรูเป็นประเทศ
ที่มีภาคการธนาคารที่เข้มแข็งในลาตินอเมริกาซึ่งสาคัญต่อภาคธุรกิจ ระบบไฟฟ้าและรถไฟมี
การปรั บ ปรุ งพั ฒ นา ท่ าเที ยบเรื อ สนามบิ นจะสร้ างโอกาสในการค้ าและการท่ องเที่ ย ว
นอกจากนี้ยังมีเส้นทางการเดินรถไฟอีก 3 เส้นทางที่จะเพิ่มขึ้นในระบบในกรุงลิมา องค์กร
โครงสร้ างพื้นฐานแห่งชาติของเปรู (AFIN) ทางานร่วมกับ Proinversion ในโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
o มีบริษัทสัญชาติเปรู อาทิ Gloria และ Ajegroup (ผู้ผลิตเครื่องดื่ม Big Cola) ที่มีการลงทุน
อย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคลาตินอเมริกาและทั่วโลก
o CONFIEP represents private institution groupings which cover companies (both
local and foreign) in all sectors in Peru e.g. banking association, agro industry
association, fishery association, association of poultry (APA), exporters
association (ADEX) on their general economic interests including government
policies, trade, investment and labor issues.
o Current Peruvian government’s investment promotion policy is to provide
public concessions for investment in infrastructure for which the investment
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o

o

o

o

promotion agency, Proinversion is in charge of all national projects. The
investment required is around USD 81 billion and there are opportunities in
various sectors e.g. irrigation project, housing construction for different
residential classes and for businesses.
CONFIEP can provide information on the regulations, taxes and competition in
addition to giving opinion on government policies and represent companies in
the law-making congress. Peruvian government works together with the private
sector and CONFIEP’s opinion on government policies is important for
government and businesses. CONFIEP can help advertise foreign investors’
investment interests to member associations in specific sectors and introduce
them to companies in all sectors in Peru and facilitates on various issues such
as taxes, labor rights and regulations.
A significant change in Peru’s economic policy occurs during the 1990s when
President Fujimori introduced a new model for the Peruvian economy that has
been followed by other presidents up to the present. There was a consensus
between the public and private sectors to rescue the economy and
implement structural changes in government and businesses in order to
improve economic competitiveness. Private sector was given a predominant
role in driving the economy with privatization and equal treatment for local
and foreign companies in their investment and business operations, and
equally protected in international trade and investment. The government
policy concerns poverty reduction and public well-being and currently has a
renewed emphasis on encouraging public and private investment.
Foreign investment is needed in infrastructure, railway construction, fishing,
mining, agro-industry, petrochemical among many sectors. For Public Private
Partnership projects, Government concession contracts will stipulate specific
rules, incentives and investment protection for which the conditions can be
negotiated. In agro-industry, there are special laws on labor and taxes
applicable to all investors. During the 1970s the government implemented
land expropriation policy at the expense of private investment.
As for investment conditions, Peru is a relatively stable country in South
America and political risk is currently lower than previously the case. Peru
primary exports are in primary commodities e.g. mining and subject to global
price volatility so the government tries to add value to products.
Technological improvement, formalization of the economy (majority of Peru
employment is in the informal sector) and the required education
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improvement are needed. The government works to reduce income inequality
and expand the middle class. Today, the middle class has greater purchasing
power resulting in higher level of economic activities and more trade and
investment opportunities. There are more retail and shopping centers in Lima
and other cities such as Arequipa, Trujillo, Cusco and Piura. In Ica region near
Lima where agro industry and tourism industries are located there is zero
unemployment. The country has a strong banking sector with presence in
Latin America region that is important for businesses. Electrical and railway
systems have to be improved, however. More ports and airports will provide
opportunities for trade and tourism. Three additional railway lines will be
added to the current Lima metro line. Peru’s national infrastructure
association (AFIN) works with Proinversion on infrastructure projects.
o There are Peruvian companies such as Gloria and Ajegroup (producer of Big
Cola) which have outward investment in the Latin America region and
throughout the world. Similar to inbound investment, the Peruvian
government does not provide specific incentives for outbound investment.
Thus there has been a significant change in the mindset of Peruvian
companies to improve their businesses and compete in the global stage.

คณะผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิ สวค. เข้าร่วมหารือกับคณะผู้แทนจาก CONFIEP
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4. Ernst & Young
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
Ernst & Young เป็นบริษัทให้คาปรึกษาระดับนานาชาติ
ที่มีพันธกิจในการวางแผน/ให้คาปรึกษาด้านธุรกิจ
การลงทุน กฎหมาย/กฎระเบียบ และด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ
แก่ลูกค้า
 สรุปผลการเจรจาหารือ
ผู้แทนจากสานักงานส่งเสริมการลงทุนและมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
หารือร่วมกับ:
Mr. César Lucas, Partner, Assurance Services
o นักลงทุนจากต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับนักลงทุนภายในประเทศโดยไม่พิจารณา
o

o

o

o

ถึงสิทธิ FTAs
โครงสร้างพื้นฐานในเปรูยังต้องการการพัฒนาอีกมาก เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงรัฐบาลจึงให้
ภาคเอกชนเป็นผู้ดาเนินโครงการโดยส่วนใหญ่ แต่มีกรณีโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและ
เอกชนด้วยเช่นกัน เช่น โครงการพัฒนาด้านสาธาณสุข ด้านพลังงาน และด้านการคมนาคม
เมืองหลวง Lima มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และสาหรับเมืองอื่น ๆ บางเมืองก็มีอัตราการ
เติบโตโดยเฉลี่ยถึง 10% ต่อปี ซึ่งเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศ โดย
เมืองที่มีความมั่งคั่งที่สุดจะตั้งอยู่แถบพื้นที่ชายฝั่งทะเล ด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่อยู่ใน
พื้นที่ที่เป็นภูเขา พื้นที่ที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดคือพื้นที่ป่า ปัจจุบันมีโครงการด้านการเกษตร
ขนาดใหญ่ในพื้นที่ระหว่างภูเขาและป่าไม้ และมีการทาเกษตรกรรมตามแนวชายฝั่งทะเล
ประเด็นด้านแรงงาน: เปรูมีค่าแรงขั้นต่าสูงกว่าโบลิเวีย เอกวาดอร์ และเวเนซูเอลา จานวน
แรงงานที่อยู่ในนอกระบบยังมีจานวนมาก ดังนั้นการโยกย้ายแรงงานมาในระบบจึงเป็น
ความท้าทายหนึ่งของรัฐบาลเปรู ปัญหาด้านแรงงานของเปรูในปัจจุ บันคือ ปัญหาคุณภาพ
แรงงาน เนื่องจากเปรูยังต้องการแรงงานทักษะเช่น วิศวกร จานวนมาก ทาให้โอกาสการ
ได้รับเข้าทางานมีความง่ายกว่าหากเทียบกับประเทศลาตินอเมริกาอื่น ๆ นอกจากนี้เปรูยัง
เปิดรับแรงงานต่างชาติค่อนข้างมาก โดยกาหนดสัดส่วนที่ 20% ของจานวนแรงงานทั้งหมด
แสดงให้เห็นว่าเปรูมีความจาเป็นต้องพัฒนาแรงงานของตนเอง
ประเด็นด้านเศรษฐกิจการเมือง: รัฐบาลเปรูไม่ได้มีการใช้นโยบายประชานิยมมากหากเทียบ
กับประเทศลาตินอเมริกาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังมีความเห็นว่าการใช้จ่ายภาครัฐ
ในการพัฒนาการบริการสาธารณะ ความปลอดภัยและความมั่นคงยังไม่มากเท่าที่ควร
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o การพิจารณาโครงการของหน่วยงานด้านการลงทุน

o

o
o

o

1. แบบจากบนลงล่าง (Top down) ผ่านหน่วยงาน Proinversion
2. แบบจากล่างขึ้นบน (Bottom up) ผ่านรัฐบาลท้องถิ่น โดยรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่
ควบคุมดูแลการลงทุนจากต่างชาติ ดังนั้นการเจรจากับรัฐบาลท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ
นั ก ลงทุ น จะต้ อ งยอมรั บ ข้ อ ก าหนดต่ า งต่ า งๆ ของรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น
ทั้ ง นี้ แ ม้ ว่ า
Proinversion จะไม่ ใ ช่ ผู้ ดู แ ลการลงทุ น ระดั บ ย่ อ ยแต่ ก ารด าเนิ น โครงการโดยผ่ า น
Proinversion จะเป็นลู่ทางทีอ่ าจมีความเหมาะสม/ปลอดภัยกว่า
จากข้อมูลของ EY การประมงและการแปรรูปสัตว์น้าไม่ได้จัดอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ ตลาดนี้มีความแข็งแกร่งแต่ยังต้องการการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าประเภท
สินค้าอาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้านี้มีผู้ผลิตอยู่แล้ว จึงเป็น
อุปสรรคต่อธุรกิจรายใหม่ ผู้ผลิตรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดเป็นลูกค้าของ EY ดังนั้น จึงสามารถ
ขอทราบข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจเหล่านี้ได้ผ่านทาง EY
โอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจยังรวมถึงธุรกิจ รีไซเคิล (Recycling) เนื่องจากพบว่ามีขยะ
เพียง 5% เท่านั้นที่ได้รับการรีไซเคิล
นักลงทุนในอุตสาหกรรมการเพาะปลูกพันธุ์พืชมักเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีความจาเป็นต้องซื้อ
ครองที่ดินและทาข้อตกลงกับผู้ผลิตท้องถิ่นเพื่อทาการผลิตได้มากเพียงพอต่อความต้องการ
ด้านความเคลื่อนไหวของรัฐบาล กระทรวงเกษตรของเปรูมีโครงการลงทุนมูลค่า 1 พันล้าน
เหรียญดอลลาร์ สรอ. เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มาจากพื้นที่แห้งแล้งแถบชายฝั่ง ซึ่ง
รัฐ บาลได้ให้ การสนับ สนุ น ในการทาชลประทาน รัฐ บาลยังเน้นให้ส นับสนุนผลผลิ ตทาง
การเกษตรจากพื้นที่แถบเทือกเขาแอนดิส อย่างไรก็ตามการผลิต ในพื้นที่ดังกล่าวยังจัดเป็น
การผลิตขนาดย่อมเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาคุณภาพดินต่าซึ่งต้องการการพักดินราว 78 ปีในพื้นที่แถบเทือกเขาแอนดิส ด้านการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร ผู้ผลิตต้องเผชิญกับ
การตรวจรับรองมาตรฐานที่สูงในการส่งออกผลผลิตไปยังสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป
ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้แก่
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ส่วนใหญ่ดาเนินธุรกิจโดยบริษัทต่างชาติที่เข้าไปดาเนินการแล้ว
อาทิ บริษัทสัญชาติแคนาดา ออสเตรเลี ย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสาขา
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่นับว่าเป็นภาคที่มีศักยภาพ
2. อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการค้าวัสดุก่อสร้าง เป็นภาคธุรกิจที่มี
การเติบโตอย่างมากในช่วงปี 2002-2012 มีการดาเนินการก่อสร้างมากมายในเมือง
หลวง Lima และเมื อ งอื่ น ๆ อี ก ทั้ ง ยั ง มีโ ครงการพัฒ นาด้ า นการขนส่ ง “Urban
Development Project of Lima and Callao” มีมูลค่าโครงการ 1,500 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์ สรอ. ปัจจุบัน ธุรกิจก่อสร้างมีผู้เล่นสาคัญเป็นบริษัทท้องถิ่นจานวนหนึ่งราย
บริษัทต่างชาติต่าง ๆ (รวมถึงบริษัทสัญชาติบราซิล) และบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ
3. อุตสาหกรรมพลังงาน ปัจจุบันมีโครงการลงทุนด้านพลังงานมากถึง 63 โครงการ ซึ่งอาจ
เป็นโอกาสในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม หรือพลังงานน้า
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4. อุตสาหกรรมค้าปลีกและบริการ มีแนวโน้มการพัฒนาไปยังพื้นที่ชนบท โดยในปัจจุบันมี
การพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวอย่างเมือง Cuzco มีการเพิ่มจานวนของ
ศูนย์การค้าอย่างมากเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและผลด้าน
ประชากรศาสตร์ซึ่งมีประชากรวัยเยาว์และวัยแรงงานจานวนมาก
5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมืองหลวง Lima มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านอาหารที่มี
ความหลากหลายและประกอบจากวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ ในประเทศ มีการขยายสาขา
ร้านอาหารไปส่วนอื่นๆ ของประเทศ โครงสร้างพื้นฐานด้านการโรงแรมยังต้องการการ
ลงทุนอีกมาก โดยในปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างโรงแรมมากถึง 120 โครงการ
นอกจากนี้พบว่านักลงทุนต่างชาติยังมีความสนใจที่จะซื้อกิจการทัวร์ของท้องถิ่น และใน
อนาคตเปรูจะมีการจัดการประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันจานวนห้องพักใน Lima
ใกล้เต็มขีดระดับความสามารถในการรองรับ จึงมีโอกาสในธุรกิจโรงแรม
6. ธุรกิจร้านอาหาร นักลงทุนต่างชาติสามารถดาเนินธุรกิจร้านอาหารในเปรูได้ทุกรูปแบบ
ทุกระดับ
o Foreign investors are given national treatment with equal status as local

investor regardless of FTAs.
o Large amount of investment is required to cover the infrastructure gap in
Peru and Lima in particular. The government would not take its own risk and
instead let the private sectors invest by themselves since the government
does not have the capacity to manage such projects. There are some PublicPrivate Partnership projects in certain sectors such as healthcare e.g. hospital,
energy and transportation.
o The capital Lima experienced rapid expansion and some provinces had
economic growth of 10% per year on average, faster than total GDP growth
for the country as a whole. Richest provinces are situated along the coast.
Mining activities take place in the mountain areas. The jungle part of the
country is least developed. There are large agricultural projects in areas
between the mountains and the jungle compared with current plantations
along the coast.
o Labor issues: Peru has higher minimum wage than Bolivia, Ecuador and
Venezuela. Existence of large informal sector covering a significant portion of
the workforce. Getting more people into the formal sector remains a
challenge. Investment in the provinces will get more people employed.
There is severe gap for qualified skilled workforce/personnel. For example,
there is high demand for engineers so obtaining a work permit in the sector is
relatively easy. Peruvian law allows bringing in of foreign expats up to 20% of
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the total workforce. Peruvians are open to foreigners but local workforce still
needs to develop qualification/training more compared with the rest of Latin
America.
Political economy: Peruvian government does not have as strong populist
policy as in other Latin American countries (no nationalization of private
properties). However, people still don’t see enough government spending on
public services, security and overall safety. E.g. Due to decentralization of
local government, Lima has different mayors for each municipality. Private
security services are widely used in some areas in Lima such as Miraflores
tourist district.
Investment authority to approach for project consideration: 1) Top down
through Proinversion, 2) Bottom up through local/regional government (need
local knowledge; more opportunities but harder to map). Local governments
regulate foreign investment in each region so it is necessary to talk to local
government and establish local contact (including for investment
promotion). Investors need to comply with the requirements of the
government e.g. significant spending on social and environmental responsible
activities. Proinversion does not micro manage local projects but taking
projects covered by Proinversion can be a safer path.
Fishery, or fishmeal in particular, is not included in the (EY’s) list of potential
sectors. Strong market but try to move towards value added products for
human consumption. Market for fishmeal is already established and investors
need to pay the right price if want to buy a company or part of a company.
Not easy to set up a new company. All 5-6 major fishery companies are EY’s
clients and initial introduction can be arranged.
Other specific investment area is recycling where there is a large supply gap
since only 5% of residual waste in Lima got recycled. Forestry and furniture
industries are also more focused and directed towards the Amazon region.
Most investors on agricultural crops plantation are large companies buying
land or getting into agreement with local consortium/producers and
responding to community/social demand. Ministry of agriculture has a USD 1
billion investment project for mass agricultural production of export crops in
the coastal dessert area where the government provides irrigation system
infrastructure. Andean crops are more decentralized. Government puts effort
to concentrate Andean products for trading. Government agency promotes
Andean crops exportation but still at a too small scale for large investors.
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Producers need to work hard to obtain the permit to export to the US/EU
under high standard requirements. Soils in the Andean region are not as
fertile and need to rest 7-8 years for potatoes plantation, for example.
o Listed potential sectors have greater value and range of possibilities:
- Mining activities are dominated by existing foreign companies such as
Canadian, Australian, etc. but investment in provision of services related
to the mining sector has good potential. All global mining companies
have their presence in Peru.
- Construction and real estate including building materials etc. are the star
sector growing fivefold between 2002-2012. Many construction activities
in Lima and other provinces including USD 15bn transportation “Urban
Development Project of Lima and Callao.” There is one major local
construction company, foreign groups (including Brazilian companies) and
multinational construction companies. Problems with small local
construction companies in Lima engaging in criminal activities to protect
own market interests.
- There are currently 63 power projects some of which provide
opportunities for renewable energy form wind generation and compose
but most power projects are for hydroelectricity or gas.
- In retail and services, 3 major conglomerates are expanding to the rural
areas whilst current projects are in the capital and tourist towns like
Cuzco. Increasing number of shopping centers/malls is driven by highest
economic growth in certain province of Lima. Peru is at the beginning of
a demographic bonus with growing young population/workforce.
- In hospitality and tourism sector, Lima has become a globally renowned
food destination utilizing varieties of ingredients from different parts of
the country. Restaurants in Lima are expanding abroad and have
established activities in the provinces. Hotel infrastructure is still the main
investment gap with currently over 120 hotel projects. Foreign investors
are interested in buying local tour companies. Peru will host many
international conferences and hotels in Lima and Cuzco will reach near
full capacity so there is room for infrastructure investment.
- Investment in restaurants can be done at any scale that provides good
costs and benefits basis.
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คณะผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิ สวค. เข้าร่วมหารือกับผู้แทนจาก Ernst & Young

5. กระทรวงการผลิต (Ministry of Production)
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
กระทรวงการผลิตเป็นหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่วางแผนและ
ปฏิบัติการด้านนโยบายต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับการผลิตและ
การประมง ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การ
ส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการส่งเสริม
ด้านอื่น ๆ ให้แก่ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม
หน้าที่สาคัญของกระทรวงการผลิต มีดังนี้
o กาหนด ดาเนินงานและกากับดูแลการผลิต อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและการทา
ประมง
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o ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม อาหาร
แปรรูป และสินค้าประมง
 สรุปผลการเจรจาหารือ
ผู้แทนจากสานักงานส่งเสริมการลงทุนและมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง หารือ
ร่วมกับ:
Mr. Victor Manuel Loyola Rosario, Expert, Office of Technical Cooperation,
General Office of Production Planning
Mr. Eugenio E. Narvaez Castaneda, Advisor, Office of the Vice Minister of Industry
o เปรูมีการส่งออกปลาป่นมากที่สุดเป็นอับดับที่ 2 ของโลก โดยส่วนมากได้มาจากการจับปลา
แองโชววี่ โดยตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด คือ ประเทศจีน โดยมี Peru’s National Fishery
Association ทาหน้าให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุนในธุรกิจประมงแปรรูป
o นักลงทุนควรดาเนินการศึกษาประเด็นกฏระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งโรงงาน และ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับสุขอนามัย ก่อนการยื่นรายละเอียดข้อเสนอโครงการและ EIA ต่อ
กระทรวงการผลิต โดยกระทรวงการผลิตจะติดต่อกลับภายใน 30 วัน
o เปรูมีระบบโควตาสาหรับการจับปลาแต่ละสายพันธุ์รวมไปถึงปลาแองโชววี่ (สาหรับผลิต
เป็ น ปลาป่ น ) ในส่ ว นของทู น่ า นั้ น ยั ง คงมี ป ริ ม าณเพี ย งพอส าหรั บ อุ ต สาหกรรมประมง
สาหรับการส่งออกสินค้าประมงไปยังกลุ่มประเทศยุโรป และในบางประเทศตามที่ได้ระบุไว้
ใน FTA นั้นจะต้องได้รับการรับรองด้านสุขอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐาน HACCP
เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า โดยนักลงทุนสามารถขอคาปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
National Institute for the Defense of Competition and the Protection of
Intellectual Property (INDECOPI)
o ปัจจุบัน กระทรวงการผลิตกาลังดาเนินการร่าง “National Plan for Diversification of
Production” เพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคการผลิตที่จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการจ้างงาน โดยมุ่งเน้นในสามประเด็นสาคัญ คือ 1) เข้าร่วมสู่ห่วงโซ่มูลค่า
ระดับโลก (Global Value Chain) 2) ลดความล่าช้าด้านกฎระเบียบ/ขั้นตอนของภาครัฐ
และ 3) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
o Peru remains world #2 exporter of fishmeal (from Anchovy catch) mostly to
China which bought third largest production factory in Peru. Peru’s National
Fishery Association can be contacted for possible investment in fishmeal
factories. Fishery processing firms are mostly local.
o Investor should consult environmental regulations and factory establishment
and sanitary rules prior to submitting project details to the Ministry of
Production together with an environmental impact study (EIA). The ministry
should give a response in 30 days.
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o There is a quota catch system for each species including Anchovy. For Tuna,
there is still adequate supply for the fishery industry. Fishery exports need to
satisfy the sanitary requirements for EU and as specified in FTAs including
HACCP. For standards and quality control, the National Institute for the
Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property
(INDECOPI), Peru’s public standardization agency can be consulted.
o Proinversion cooperates with investors in making investment decisions and
pass on investment policy to each line ministry. Ministry of Agriculture/Industry
provides national regulations which also universally apply to regional
industries under the control of regional governments.
o The ministry of production is developing “National Plan for Diversification of
Production” (in comparison with the plans of Columbia, Chile, Costa Rica, and
Brazil, for example) to promote investment sectors with high impact on
economic growth, employment and production based on 3 pillars: 1)
Integration into the global value chain (GVC); 2) Reduction of public bottle
neck/regulations; and 3) Productivity enhancement. The ministry will invite
private sector to show business case for connecting local supplier with
multinational companies in the GVC in association with the Ministry of Foreign
Affairs which provide commercial offerings. Layouts of industrial parks and
special economic zones (SEZs) are also being planned. (สามารถติดต่อคุณสุภมาศ
เลขานุการเอก สถานทูตไทยในเปรู สาหรับข้อมูล industry specific clusters ในเปรู)

6. รายงานการสัมภาษณ์
ศาสตราจารย์ Caslos Aquino Rodriguez ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเอเชีย แห่ง San Marcos
National University, Peru
ภาพรวมนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศเปรู
o เปรู จ ะยั งคงด าเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จการค้ าแบบเสรี และรัก ษาเสถีย รภาพของระบบ
เศรษฐกิจ มหภาค โดยรั ฐจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปจากเดิม เพื่อไม่ให้ส่ งผล
กระทบต่อการดาเนินกิจกรรมของประชาชนในประเทศ
o เนื่องด้วยการมีระบบอุปถัมภ์ทาให้แม้ว่าประเทศเปรูจะมีเงินทุนในการดาเนินนโยบายต่าง ๆ แต่
ผลของนโยบายกลับไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นปัญหาที่ยาวนานถึง 10-15 ปี สังเกตได้จากการ
กระจายอานาจไปในท้องถิ่นโดยแบ่งออกเป็น 24 ภูมิภาค ซึ่งแต่ละแห่งจะมีนายกเทศมนตรีเป็น
ของตัวเอง และปัจจุบันมีนายกเทศมนตรี 3 คนที่ถูกจาคุกในข้อหาคอรัปชั่น
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o เศรษฐกิจของเปรูยั งคงอยู่ ในช่วงชะลอตัว โดยในปีนี้มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ประมาณ
4.3% ซึ่งน้อยกว่าช่วงก่อนหน้าที่มีอัตราการขยายตัวถึง 6% เนื่องมาจากผลกระทบจากปัญหา
ทางการเมือง และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนทาให้เปรูได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะ
เศรษฐกิจของเปรูพึ่งพิงภาคการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่รัฐบาลเองก็มีข้อจากัดในการใช้
จ่ายงบประมาณ ส่งผลให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและชะลอการลงทุนออกไป
แนวโน้มประชากรชาวเปรู
o ประเทศเปรูนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมในด้านแรงงานประเทศหนึ่ง ปัจจุบันเปรู
ประชากรวัยรุ่นที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกว่า 45 ล้านคน โดยขณะนี้ความต้องการแรงงาน
ภายในประเทศเปรูขยายตัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจค้าปลีก อันเป็น ผล
เนื่องมาจากการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่าของสถาบันการเงินและโครงการของรัฐบาล ทาให้ใน
ปีที่ผ่านมาเปรูมีการนาเข้ารถยนต์มากถึง 200,000 คัน
o แม้ว่าเปรูจะเคยถูกรุกรานในยุคล่าอาณานิคม แต่ชาวเปรูกูยังคงมีสัมพันธ์ที่ดีกับชาวเอเชีย
ส่ว นหนึ่ งเป็ น เพราะความศรัทธาในประธานาธิบดี Fujimoro ผู้ ที่เข้ามาการขจัดการ
คอรัปชั่น และลดค่านิยมการเลือกปฏิบัติ ทาให้ประเทศเปรูเกิดการพัฒนา รวมไปถึงการ
ขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศจี น ที่ ท าท าให้ เ ศรษฐกิ จ ของเปรู ข ยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
ประชาชนชาวเปรูจึงมีความสามรถในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น
o เปรูมีปริมาณสินทรัพย์ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติสูงมาก จึงทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในประเทศได้ ในช่วงของประธานาธิบดี Alan Garcia มีการพยายาม
แก้ไขปัญหาโดยการดาเนินนโยบายส่งเสริมด้านอาหารและพลังงาน จนกระทั้งมาถึงยุคของ
ประธานาธิบดี Fujimoro เปรูได้รับผลประโยชน์มากมายจากการค้าหลังการเปิดระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนมีความสามารถในการจับจ่ายใช่ส อยมากขึ้นเช่นเดียว
ประเทศอื่น ๆ ในลาตินอเมริกา รัฐบาลมีความสามารถมากขึ้นในการดาเนินนโยบายเพื่อให้
การสนับสนุนแก่คนจน เช่น การเข้าถึงระบบการศึกษา การรักษาพยาบาล เป็นต้น
การลงทุนของต่างชาติ
o ประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนผ่านการจ้างงานและจานวนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น แต่การลงทุนส่วนใหญ่กว่า 32% เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เครื่องจักรมากกว่าแรงงาน เพื่อรับประกันว่าเศรษฐกิ จของ
เปรูจะได้รับประโยชน์จากการลงทุน รัฐบาลจาเป็นต้องคานึงถึง
1. สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในสินค้าอุตสาหกรรม เช่น การที่กระทรวงการผลิตมี
แผนในการกระจายการผลิตสินค้าเพื่อมุ่งไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นต้น
2. พัฒนาด้านการศึกษา เพื่อลดความขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ลดความซับซ้อนยุ่งยากของระบบภาษีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
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o นักลงทุนต่างชาติมักประสบกับปัญหาในการขอใบอนุญาตเข้าทางานให้แก่แรงงานต่างชาติที่
เข้ามา ปัจ จัย ส าคัญเนื่องมาจากการมีกระบวนการที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน (มีแรงงาน
ต่างชาติเพียง 20% เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทางาน)
o นโยบายการกระจายสาขาการผลิต โดยไม่ให้มุ่งผลิตเฉพาะสาขาเหมืองแร่เป็นสาคัญ ยังไม่
ประสบความส าเร็ จ อย่ างที่ คาดหวัง ไว้ เนื่อ งจากนัก ลงทุนยัง ขาดแรงจูงใจในการลงทุ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิต ทั้งนี้ ในภาคเกษตร ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถูกปรับลดให้
เหลือเพียง 15% จากอัตราปกติ คือ 30% และภาครัฐได้วางโครงการในอนาคตอัน
เกี่ยวเนื่องกับการสร้างที่ดินชลประทานในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้า
มาลงทุนในเทคโนโลยีการเกษตร และมุ่งเพิ่มผลิตภาพการผลิตในพืชที่ให้ผลผลิต (Yield) สูง
และมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ เช่น หน่อไม้ฝรั่ง และอ้อย เป็นต้น
o การเข้าไปลงทุนในประเทศเปรู นักลงทุนมีจาเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้าง
พื้ น ทางกายภาพของเปรู ใ ห้ ดี เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ สามารถด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ยกตัวอย่างเช่น หากธุรกิจมีความต้องแรงงานที่มีฝีมือ และมีระบบการจัดการด้านพลังงานที่
ดี Chiclayo จะเป็นภูมิภาคที่เหมาะที่สุดในการเข้าไปลงทุน
o สาขาเกษตรในเปรูนับว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาจานวนนักลงทุนต่างชาติที่ได้
เข้าไปดาเนินธุรกิจแล้ว ทั้งการผลิตองุ่น (แข่งขัน กับบริษัทขนาดใหญ่ของชิลี) การผลิตหน่อ
ไม่ฝรั่ง (แข่งขันกับสเปน) และน้าตาลจากอ้อย ในส่วนของการผลิตปลาป่น รัฐบาลจะมีการ
กาหนดโควตาให้กับแต่ละบริษัทในการเข้าไปจับปลา
o ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเปรูนั้นยังไม่เป็นที่สนใจในหมู่นักท่องเที่ยวเอเชีย อาจด้วย
ระยะทางที่ห่างไกล จานวนโรงแรมที่ไม่เพียงพอ รวมไปถึงด้านโครงสร้างพื้นฐานและจานวน
ล่ามที่จะตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวเอเชีย ดั้งนั้น นักท่องเที่ยวจากอเมริกาและยุโรปที่มีข้อ
ได้เปรียบด้านวีซ่าจึงยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเปรู
Interview
Prof. Carlos Aquino Rodriguez, Specialist in Asian Economies, San Marcos
National University, Peru
o Overview of Peru’s Political Economy
- Peru has been continuing its liberal economic policies, opening to free
trade and maintaining macroeconomic stability. There are no strong
political parties in Peru and the political prospect of a government from
a new political party makes people uncertain about future changes.
Current economic policies will continue, however.
- Weak meritocracy results in less able bureaucrats in the government
which, although has large revenue, cannot spend public fund
effectively. The problem persists for the last 10-15 years, particularly in
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the decentralized system in which the country is divided into 24 regions,
each with its own presidents, three of which are currently in jail on
corruption charges.
- The economy is not as good as before growing the rate around 4.3%
this year compared with around 6% previously. The popularity of the
president who is being seen as a newcomer is declining, the prime
minister has resigned today and a new speaker of the parliament will be
selected, thus increasing the political uncertainty. The problem is due to
external and internal factors. Peru’s economy currently relies mostly on
the exports of raw materials whose prices have been declining due to
falling demand from China. The government has limited capacity to
spend money and this year public spending is very low. Businesses to
defer their investments due to lack of confidence.
o Peruvian population trend
- Peru has a young demographic profile, a growing middle class entering
the labor market that can provide a strong workforce for 15-20 more
years when the population will reach a maximum of around45 million
people. Internal demand based on consumption has been growing and
benefiting the retail and construction sectors supported by low -interest
loans from the banking sector and through the government scheme.
Around 200,000 new cars were imported last year alone.
- Despite its colonial history, Peruvian people welcome foreigners and
have high regard for Asians. As a matter of fact, it was president Fujimori
who opened up the country, despite currently being in jail for
corruption. Peru benefited from Chinese demand and now people can
afford Chinese and Japanese goods. Discrimination is not strong unlike
30 years ago.
- The structural problem of high level of foreign ownership of domestic
assets still persists and does not help to lessen poverty in the country.
Peru suffered from poorly managed policies in 1968 when the military
government embarked on nationalization of foreign mining companies
and during the second half on 1980s when President Alan Garcia
implemented nationalist policies subsidizing food and energy. Since the
Fujimori period during the 1990s until the present, Peru has opened up
its economy and engaged in privatization of loss-making state
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enterprises. People benefited from international trade and could afford
higher consumption. Like other Latin American countries, the
government still provides financial support to the poor but on certain
conditions, for example, parents need to bring their children to health
centers and schools.
o Foreign investment
- Local population should benefit from foreign investment through
employment and increasing economic activities but most investments,
32% of which are in mining, are capital intensive. In order to ensure
economic benefits from foreign investment, the Peruvian government
needs to 1) Provide investment incentives to produce industrial goods
such as the Ministry of Production’s national plan for production
diversification to high value-added goods, similar to the development of
some Asian countries such as Japan and China, for example; 2) Improve
education attainment to address the scarcity of skilled labor. For
example, gas pipeline construction company has to bring wielders from
Columbia or Chile even though unemployment is high at 6% and
underemployment is at 45%; 3) Address the lack of infrastructure and 4)
Simplify complicated tax system.
- Some foreign investors face difficulty obtaining foreign worker permits,
mainly because of lengthy process and the requirement to employ
domestic workers (maximum 20% limit on the proportion of foreign
workers allowed).
- Diversification of the economy away from mining may not be successful
due to lack of investment incentives, particularly in the manufacturing
sector. In agriculture, corporate income tax is 15% which is lower than
the normal rate of 30% in other sectors. The government has upcoming
projects to provide irrigated land in the coastal areas and give the
opportunity for foreign investors to invest in agricultural technology and
further enhance productivity in the production of high yielding crops
with large external market demand such as asparagus and sugar cane,
for example. In farming sector such as fishery and aquaculture, highly
skilled labor are not needed and labor force is more available,
compared with the manufacturing sector where average wage is rising
because companies are looking for skilled workers.
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- In order to enter the market, foreign investors (even those in Latin
America e.g. Chilean companies) find it necessary to associate with a
Peruvian company as a local partner who knows how to deal with local
community and regional government. Investor should approach
local/regional government with best management, less corruption and
good physical infrastructure and level of education, for example, in
terms of electrification rate or the numbers of people completing
secondary/tertiary education based on publicized national
statistics/data. Chiclayo region north of Peru is a good example of wellmanaged region.
- Already competitive agriculture sectors with many foreign investments
already include: grape (with large presence of Chilean companies),
asparagus (Spain) and sugar cane (Peruvian nationals e.g. Gloria has 30%
of allocated land in the country for plantation and Columbian
companies). For fishmeal, there is a quota catch system for fishing,
investors has to acquire existing companies with current quotas. Peru
government provides incentives for processing (canning or packaging)
food products such as fish, vegetables and fruits e.g. mango.
- In tourism, the market for tourists from Asian countries is still
underdeveloped due to long travel distance and lack of hotels,
infrastructure and interpreters to cater specifically for Asian tourists.
Possible target groups are those with high spending power who can
afford the travel expense and those with US or EU visas already.
o International Trade and Investment
- Peru has large and strong markets for poultry and sugarcane
represented by local firms. Poultry and sugarcane are among the sectors
that are excluded in the Free Trade Agreement with Thailand.
- Peru still has to establish double taxation agreement with Thailand
when there are more business activities between the two countries in
the future. Formation of a Peru-ASEAN Chamber of Commerce would
help pool the resource and conduct joint investment promotion
activities.
- Peru is more suitable as a gateway to thePacific Alliance than to the
Andean Community. Economically, the Andean community is not as
strong and some countries such as Ecuador implement import
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substitution policies. The Pacific Alliance (comprising of Columbia, Peru,
Mexico and Chile) represents open market economies with expanding
markets and similar economic policies and political systems.
The grouping is business oriented and has a common platform/trade
promotion office to promote businesses in Asia. There will be free
mobility of people (no visa requirement) who can work in Chile or
Columbia for up to 180 days and free movement of capital. Value
added production chains in Latin America will be developed e.g. using
agricultural raw materials in Peru for processing and packaging in Chile.

7. สมาคมอุตสาหกรรมแห่งชาติ (National Association
of Industries – SNI)
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
สมาคมอุตสาหกรรมแห่งชาติ เป็นสถาบันที่มาจากการรวมตัว
ของกลุ่มธุรกิจภาคเอกชนในเปรู และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ปัจจุบัน มีสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนภาคเอกชนจานวนมากกว่า 1,000
ราย ซึ่งมูลค่ายอดขายของกลุ่มบริษัทดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อย
ละ 90 ของมูลค่าผลผลิตทั้งหมดของประเทศ
 สรุปผลการเจรจาหารือ
ผู้ แ ทนจากส านั ก งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น และมู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย นโยบายเศรษฐกิ จ การคลั ง
หารือร่วมกับ:
Mr. Luis Salazar Steiger, President
Ms. Silvia Hooker Ortega, Foreign Trade Manager (in charge of business match
making service)
Mr. Javier Davila Quevedo, Director, Institute of Economics and Social Studies
o SNI เป็นหน่วยงานของเปรูที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ เหล็ก สิ่งทอ อาหาร
เคมีภัณฑ์ และพลาสติก คณะกรรมการมาจากตัวแทนของ 58 ภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่าง
กัน SNI มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแนะนาและให้ข้อมูลในการดาเนินธุรกิจ นักลงทุนต่างชาติ
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จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนักลงทุนท้องถิ่น ทั้งสิทธิในการถือครองที่ดินและการ
ทาสัญญา การดาเนินธุรกิจแบบเจ้าของรายเดียวสามารถทาได้หากไม่ใช่ธุรกิจผูกขาด โดยมี
ธุรกิจหลายประเภท เช่น เบียร์ โทรคมนาคม สื่อ และผลิตภัณฑ์จากนม ที่ครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดธุรกิจโดยเอกชน
SNI ไม่ได้มีความชานาญในอุตสาหกรรมเกษตรและประมง ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งสองมีการ
รวมกลุ่มอุตสาหกรรมของตนเองอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในส่วนของผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปเพื่อ
บริโภคที่ส่งออก (คิดเป็นสัดส่วน 30%) SNI เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ สาหรับภาคอุตสาหกรรม
แก๊ ส ธรรมชาติท างตอนใต้ ของประเทศยัง มี โ อกาสในการลงทุ นเกี่ ยวกับ ปิโ ตรเคมี ด้ า น
อุตสาหกรรมเหล็กมีความเชื่อมโยงที่ดีกับแหล่งวัตถุดิบและมีช่องทางการส่งออกผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมสิ่งทอมีผลิตภัณฑ์ขนสัตว์และฝ้ายที่มีคุณภาพ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารมี
วัตถุดิบที่หลากหลายจากภาคการเกษตร
เปรูมีสภาวะที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่ม การลงทุนที่
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะได้รับการสนับสนุน เนื่องจากผลผลิตที่ทาการส่งออกมีสัดส่วน
ของวัตถุดิบที่ไม่ผ่านการแปรรูปสูงถึง 75% SNI ยังได้มคี วามร่วมมือกับกระทรวงการผลิตใน
การส่งเสริมการแปรรูปและสร้างความหลากหลายของสินค้า
การเจริญเติบ โตของเศรษฐกิจเปรูในช่ว งปีที่ผ่ านมาขับเคลื่ อนโดยการลงทุนของเอกชน
ขณะที่ภาคการผลิตที่โดดเด่นที่รัฐบาลเป็นเจ้าของคือ ปิโตรเลียม และน้ามัน สาหรับไฟฟ้า
แล้วการขนส่งส่วนใหญ่แล้วผลิตและลงทุนโดยเอกชนและยังมีโอกาสในการลงทุนในการ
ขนส่งอีกมาก มีการคาดการณ์ว่าภาคการขนส่งของเปรูยังต้องการการลงทุนมูล ค่าสูงถึง
80,000-100,000 ล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ในช่วงเวลาอีก 5-6 ข้างหน้า ดังนั้น ยังมี
โอกาสในการลงทุนทั้งในรูปแบบธุรกิจเอกชนและการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ถนน และสนามบิน
นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดดาเนินการโดยเอกชนและยังมีพื้นที่ว่างเพื่อขายหรือให้เช่า ขณะนี้
มีการผลักดันกฎหมายที่จะช่วยส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม สาหรับกฎระเบียบมีการกาหนด
พื้ น ที่ ที่ ส ามารถท าการก่ อ สร้ า งได้ และใบอนุ ญ าติ เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environmental Impact Assessment; EIA) ขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรม
SNI สามารถช่วยเหลือนักลงทุนที่ต้องการลงทุนโดยมีข้อจากัดในเรื่องขนาดของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยให้บริการการแนะนาการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เหมาะสม
และร่ ว มมือกับ รั ฐ บาลในการออกกฎระเบีย บที่ เอื้อต่ อการลงทุนทั้งในด้านแรงงานและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเสนอแนวทางในการติดต่อร่วมทุนกับธุรกิจอื่นๆ
สาหรับธุรกิจทูน่ากระป๋อง นักลงทุนจาเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับประเด็นโควต้าในการจับปลา
และพิจารณาความเป็นไปได้ในวิธีการลงทุน เช่น การหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership)
เพื่อให้ง่ายต่อการดาเนินตามกฎระเบียบ โดยในปัจจุบัน รัฐบาลเปรูยังไม่มีนโยบายให้
แรงจูงใจทางภาษี (Tax Incentives) แก่ภาคธุรกิจโดยรวม
ปัจจุบันมีการลงทุนข้ามชาติมากขึ้นทั้งในทวีปอเมริกา เอเชียและกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
มีประเทศมาเลเซียและเกาหลีที่เข้าลงทุน ในเปรูแล้ว สาหรับการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม
ในประเทศอเมริกาใต้พบว่า สัดส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมของชิลีอยู่ที่ 10% ของ GDP
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โคลัมเบียคิดเป็น 11% เปรูคิดเป็น 15% อาร์เจนติน่าประมาณ 20% บราซิลคิดเป็น 21%
และเม็กซิโกในสัดส่วนที่สูง โดยกลุ่มประเทศ Pacific Alliance (ชิลี เปรู โคลัมเบีย และ
เม็กซิโก) มีความสามรารถในการดึงดูดการลงทุนมากที่สุด เนื่องจากนโยบายที่ค่อนข้าง
เปิดรับและการไหลเข้า-ออกของเงินทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกอย่างอิสระ นอกจากนี้แทบ
ไม่มีภาษีอากรระหว่างกันเว้นเฉพาะเม็กซิโก
ระบบโลจิสติกส์ ในโบลิ เวียส่ วนใหญ่ยังใช้รถบรรทุก อย่างก็ตาม ยังมีโอกาสลงทุนในการ
พัฒนาการขนส่งทางราง ด้านการค้าระหว่างเปรูกับโคลัมเบียส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางทะเล
ธุรกิจในเปรูส่วนใหญ่ยังจัดอยู่ในอุตสาหกรรมเบาซึ่งได้แก่ เหล็ก สิ่งทอ อาหาร เคมีภัณฑ์
และยา มีอุตสาหกรรมหนักจานวนน้อย เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และการหลอมเหล็ก
อุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกของ SNI ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ รวมถึงธุรกิจข้าม
ชาติอย่าง Nestle Procter and Gamble และ Kimberly-Clark ข้อตกลง FTAs กับ
สหรัฐอเมริกาและยุโรปยังรวมผลิตภัณฑ์สิ่งทอซึ่งไม่เก็บภาษีอากร
SNI เคยเป็นส่วนหนึ่งของ CONFIEP ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างความร่วมมือด้านการค้าและ
อุตสาหกรรม CONFIEP ดาเนินนโยบายมหภาคร่วมกับสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า
20 รายรวมไปถึงการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการเกษตร สี่องค์กรขนาดใหญ่
ที่ร่วมมือกันได้แก่ CONFIEP Commercial Chamber (ดูแลด้านการค้า) SNI (ดูแลด้าน
อุตสาหกรรม) และ ADEX (ดูแลด้านการส่งออก) นักลงทุนอาจปรึกษาหรือขอคาแนะนาจาก
หน่วยงานที่สอดคล้องกับธุรกิจของตนเอง และอาจเข้าพบ Proinvesion ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุนโดยรัฐบาล หนึ่งในบริการหลักของ SNI คือการช่วยธุรกิจทาข้อตกลงกับ
รัฐบาลและควบคุมดูแลธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การไฟฟ้า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และการจัดการสิ่งปฏิกูล

o SNI represents Peruvian manufacturing sectors including metal, textile, food,
chemical and plastics that account for 60% of Peru’s industrial GDP. There
are 58 different committees from different sectors. SNI can offer help with
business match making and provide information on the industries in Peru
that investors look to invest in. Foreign investors are given equal treatment
as local investors including on property ownership and contracts. Sole
ownership in a business is possible even with significant presence in a
particular industry as long as there is no abuse of the monopoly position. In
fact several industries such as beer, telecom, media and dairy products are
dominated by few private groups.
o SNI does not specialize in agriculture or specifically fishmeal industry which has
its own association of around 7 companies. However 30% of Peru’s fishery
exports are for human consumption including canned, fresh and frozen fish, and
SNI has members in this segment. In other sectors, natural gas resource in the

ภาคผนวก ข | ข-25

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเปรู

o

o

o

o

o

south of the country provides opportunity for investment in petrochemicals.
Metal industry including machinery is supported by the strong mining sector and
export channels. Quality textiles from wool and cotton. A variety of raw
materials for food industry and specialty markets is well supplied by the
agricultural sector where many crops can be grown at different climate.
Peru provides good investment conditions for investment with value addition
according to the government’s diversification plan. Investment which brings
in technology is encouraged since raw materials still represent 75% of total
exports and only 15% for manufactured products. SNI is working together
with the Ministry of Production on how to promote the diversification.
Peru’s recent economic growth is driven by private investment due to
privatization. The only sector with significant government ownership is in
petroleum, oil and gas. Electricity and transport are now mostly provided by
the private sector and there are many investment opportunities in
infrastructure. The infrastructure gap for Peru requires an estimated USD 80100 billion investment over the next 5-6 years. Thus there are investment
opportunities for construction companies and in Public-Private Partnership
(PPP) projects for managing the investments and maintaining infrastructure
such as roads and airports with many plans coming out of the sector. The
government also gives out concessions on natural resources.
Industrial parks are all privately owned and are available for both lease and
sale. There are upcoming legislations which aim to promote industrial parks.
There are regulations on construction in particular areas. The amount of
licenses and the depth of Environmental Impact Assessment (EIA) study
required depend on the type of industry.
SNI can offer help to members wishing to make an investment with a specific
size in any particular industry. SNI provides business match making service,
assists with government laws and regulations, facilitates contact with
different institution, provides legal, environmental and labor counseling, and
offer guidelines on where and who to contact including partner members.
For canned tuna business, investors need to study the fishing quota and
determine the need for a possible partnership with a fishing company or
considering buying a business in order to easily comply with relevant
regulations. The government’s current policy is not to give out tax incentives
for industry in general. In fishing industry, there are 10% tax to the labor force
and 20% tax to the state making an effective tax rate of around 37% to the
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state. Agriculture sector has a more favorable tax condition: 5% contribution
to workers and 15% to the state with approximately 18% real tax on earnings.
There are currently more cross-border investment activities within the American
continent compared with further regions in Asia or ASEAN. However countries
like Malaysia and Korea have expressed interests in furthering investment with
the Peruvian government. In terms of industrial development in South America,
Chile has around 10% of GDP in industrial production, Columbia 11%, Peru 15%,
Argentina around 20%, Brazil 21%, and higher for Mexico. The Pacific Alliance
(Chile, Peru, Columbia and Mexico) is most attractive for investment because of
their similar open-market policies and free flow of capital across the member
countries. There are about 91% zero tariffs between member nations, the
exception being Mexico where some tariffs still exist.
Logistics system in Bolivia is still mostly by trucks but there is opportunity for
the construction and management of the railroad system. In Columbia and
Peru mostly by sea in the Pacific Ocean.
Most companies in Peru are in light industries such as metal wielding, textile,
food, chemical and pharmaceutical. There are few heavy industrial
companies in ore processing and metal foundry. SNI members account for
60% of Peru’s industrial GDP. Most members are medium to large enterprises
including big multinational companies like Nestle, Procter and Gamble, and
Kimberly-Clark. FTAs with the US and EU also covers textiles and garment
products with zero tariffs. In addition a foreign state-owned company is
treated as a private company in Peru.
SNI was previously a member association of CONFIEP which used to comprise of
all Peruvian trade and industrial associations (SNI, Commercial Chamber,
Exporters Association (ADEX), Fishery, Banking, Construction and Mining
Associations being the founding members). CONFIEP dealt with macro policy
issues on behalf of the associations each of which has their own member
companies. Today, there are over 20 associations including mining and
agriculture associations. The big four organizations working together are CONFIEP,
Commercial Chamber (for commerce), SNI (for industry), and ADEX (for export).
Investors should approach respective private associations according to their
specific areas for advice and counseling. Investors should also go to the
government investment promotion organization like Proinversion to help work
through government bureaucracy and get the right contact to deal with
government agencies. One of SNI’s main services is to assist companies in their
dealings with state governments and lobby on their behalf.
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o Sectors of interest include mining, electricity, tourism, housing and building
construction, and residual waste treatment. (Distribute presentation on
Thailand investment sectors to SNI members for information).

คณะผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิ สวค. เข้าร่วมหารือกับคณะผู้แทนจาก SNI

8. Agency for Promotion of Private Investment –
Proinversión
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
Proinversion เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้กระทรวงการ
เศรษฐกิจและการเงิน (Ministry of Economy and
Finance: MEF) และมีพันธะกิจหลักในการส่งเสริม
การลงทุนของภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยให้ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูล ด้านกฎระเบียบ ระบบภาษี ข้อมูลเฉพาะต่าง ๆ ตลอดจนให้
คาปรึกษา/ให้ความเช่วยเหลืออันเกี่ยวข้องกับการหาพันธมิ ตรด้านการลงทุน/การธุรกิจ การติดผู้จัดส่ง
วัตถุดิบ (Suppliers) ลูกค้า และบุคคลหรือองค์กรและสมาคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การจัดตั้งบริษัท ช่วยสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งกับภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
 สรุปผลการเจรจาหารือ
ผู้ แ ทนจากส านั ก งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น และมู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย นโยบายเศรษฐกิ จ การคลั ง
หารือร่วมกับ:
Mr. Carlos Herrera, Director, Investors Servicing Division
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โครงสร้างพื้นฐาน
o เปรูไม่ได้จัดลาดับความสาคัญภาคเศรษฐกิจอย่างเฉพาะเจาะจงสาหรับการลงทุน แต่ในภาค
ส่วนหลักที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมภาคการผลิตต่างๆ
o เปรูเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เหมืองแร่ เกษตรกรรม เป็นต้น
แต่ปัจจุบันมีช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 80-88 พันล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ.
และรั ฐ บาลก าลั ง สนั บ สนุ น การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานผ่ า นความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ ภาคเอกชน (PPP) และปัจจุบันมีการวางแผนโครงการต่าง ๆ มูลค่ารวมกว่า 12 พันล้าน
เหรียญดอลลาร์สรอ. โดยส่วนหนึ่งผ่านการให้สัมปทานแบบ DFCOM (Design-FinanceConstruct-Operate-Manage) เป็นระยะเวลา 20-40 ปีขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการ
กิจกรรมการผลิต
o นโยบายของรัฐบาลโดยทั่วไปไม่ได้เข้าไปแทรกแซงทางด้านเศรษฐกิจ เกือบทุกภาคส่วนและ
กิจกรรมต่าง ๆ ค่อนข้างเปิดรับสาหรับการลงทุน โดยยึดหลักการบนพื้นฐานของหลักปฏิบัติ
เยี่ยงคนชาติ (National Treatment) สาหรับบริษัทต่างชาติและบริษัทของคนในท้องถิ่น
o ไม่มีการควบคุมสาหรั บการลงทุนของต่างประเทศยกเว้น ด้านการขนส่ งทางอากาศ (50
เปอร์เซ็นต์เป็นของคนในท้องถิ่นสาหรับ 6 เดือนแรก และ 30 เปอร์เซ็นต์หลังจากนั้น) และ
กิจกรรมการเดินเรือสมุทร (ดาเนินการได้เพียงบริษัทของคนในท้ องถิ่น) นอกจากนี้ ธุรกิจ
บริการสาธารณะ (Public Services) และธุรกิจเหมืองแร่จะกากับดูแลโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (หน่วยงาน OSINERGMINl สาหรับกิจการเหมืองแร่และพลังงาน และ OSITRAN
สาหรับกิจการการขนส่ง)
o ปัจจุบัน เปรูมีพลังงานเพียงพอจากไฟฟ้าพลังน้าและแหล่งก๊าซธรรมชาติ เปรูจึงไม่มีนโยบาย
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ไฟฟ้าจากพลังน้าคิดเป็นประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่า
พลังงานรวมในเปรู และจากก๊าซธรรมชาติคิดเป็น 46 เปอร์เซ็นต์ โดยศักยภาพในการผลิต
ไฟฟ้าพลังน้าคือ 70,000 เมกะวัตต์ ซึ่งมีเกินความต้องการภายในประเทศในปัจจุบันที่มีความ
ต้องการจานวน 9,000 เมกะวัตต์
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
o รั ฐ บาลเปรู กาลั งพยายามที่จ ะพัฒ นากิจกรรมทางเศรษฐกิ จในเขตพื้ นที่สู งแต่ส ภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลขนาดเล็กและป่าขนาดใหญ่ที่คั่นด้วยภูเขาสูงทาให้ ยากต่อ
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่สูง พื้นที่ชายฝั่งทะเลยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักใน
การเจริญเติบโตทางด้านการผลิต นอกจากนี้ รัฐบาลมีโครงการที่จะจัดสรรที่ดินใหม่ พื้นที่
เกื อ บ 100,000 เฮกตาร์ เ พื่ อ การเกษตรใน 2-3 ปี ข้ า งหน้ า โดยพื้ น ที่ ป ระมาณ 60,000
เฮกตาร์ได้จัดสรรเพื่อทาการเกษตร และประมาณ 30,000 เฮกตาร์ได้มีการครอบครองแล้ว
โดยภาคเอกชนและเกษตรกร แต่ยังไม่มีระบบชลประทาน
o ส าหรั บ อุต สาหกรรมแปรรู ปอาหาร ซึ่ งรวมถึ ง ผลิ ตภั ณ ฑ์อ าหารกระป๋ อ ง/แปรรูป ต่ าง ๆ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ามารถขายสู่ ป ระเทศต่ า งๆที่ มี ข้ อ ตกลงการค้ า เสรี กั บ เปรู อาทิ เ ช่ น สหรั ฐ ฯ
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เม็กซิโ ก แคนาดา และประเทศในแถบอเมริกากลาง อย่างไรก็ดี สาหรับประเทศบราซิล
พบว่า ยังไม่มีข้อตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับเปรู (แต่มีความสัมพันธ์ทางการค้าภายใต้การ
รวมกลุ่ม MERCOSUR) ในด้านประมง เปรูมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,000 กิโลเมตรซึ่ง
สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้าได้ บริษัทในเมืองอีกา (Ica) ทางภาคใต้ของเปรูผลิตหอยเชลล์
ในขณะที่บริษัททางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผลิตกุ้ง ปลาเทราท์ยังสามารถผลิตได้ในทะเลสาบ
และแม่น้าในพื้นที่สูงซึง่ ได้รับการยกเว้นภาษี (Tax exemption)
o Peru does not prioritize specific sectors for investment but the main areas of
interest include infrastructure which provide the basis for promoting any
productive sector.
o The country is rich in natural resources, for mining and agriculture for
example, but currently has an infrastructure gap of around USD 80-88 billion.
The government is promoting infrastructure investment through Public Private
Partnership (PPP) and currently has planned projects with USD 12 billion total
value available through (Design-Finance-Construct-Operate-Manage, DFCOM)
concessions between 20-40 years depending on the types of projects. Some
projects that have revenues from tariffs or tolls are self-sustainable. Other
projects will require subsidy in the form of co-financing with the government
via a mechanism to pay back the money that the investor has already put
into the project during the initial design and construction periods. An example
is Line no. 2 of the Lima metro system has just been awarded covering 35 km
with total project value of around USD 6 billion. The co-financing from the
government for the project is up to around USD 4 billion to cover for civil
works and rolling stocks. The investor consortium will need to raise financing
for the project for each phase of the construction and will be paid back
accordingly in addition to the revenue from ticket sales. Proinversión has an
average of 25-30 infrastructure projects at a given time. For the coming year at
least 1 additional metro line will be awarded in addition to road, power
generation, telecom and social (health and education) infrastructure projects.
There is a maximum limit on total government co-financing of PPP projects at
7% of GDP.
Productive activities
o The general government policy is not to intervene in the economy. Almost all
sectors and activities are open for investment. The government only
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consolidates and provides predetermined policies based on the principle of
national treatment for both foreign and local companies.
o There are no restrictions on foreign investment except for air transportation
(50% ownership by a local partner for the first 6 month period and 30%
thereafter) and maritime activities (only available for national company).
Public services and mining activities are regulated by the corresponding
agencies e.g. OSINERGMIN for mining and energy, OSITRAN for transportation.
For power plants, accelerated depreciation of assets is the only investment
incentive in power generation and energy transmission and a temporary
authorization from the Ministry of Energy and Mining is required prior to the
development of a preliminary study. There are different markets for electricity
prices. In the regulated market, energy is sold to the national grid system
operated by OSINERGMIN, and the System Economic Operation Committees
(COES) are the regulator of tariff rates. In the free market, energy prices are
settled based on negotiation between the producers and their clients e.g.
power producers and industrial zone users.
o There is currently enough energy from hydroelectric and natural gas sources
so there is no policy support for renewable energy. Hydroelectricity
represents 52% of the energy market and 46% from natural gas. The potential
capacity of hydropower is 70,000 MW exceeding the current domestic
demand of 9,000 MW.
Industrial Development Policy
o There is no investment incentive or preference to encourage local supply
industries in specific areas. There are few incentives that apply generally e.g.
income tax and VAT reduction for companies set up in the jungle area and
special free zones. Past policies during 1960s and 1970s resulted in inefficient
local industries looking for government benefits certification of non-protection.
Most are assembly industry without the incentive to develop local parts.
Almost all incentives to support local industries were dropped as part of the
economic reform in 1991-92. Few government procurement benefits to local
companies that remained were eliminated 5-6 years ago. Local companies
need to look for foreign partners for technological knowhow. Given the local
conditions, regulations and FTAs, more attractive sectors for exports to the
global market are food processing, mining, construction materials as a result of
the infrastructure projects, and tourism where the Ministry of Trade and
Tourism has identified 7 special travel destinations other than Machu Picchu.
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o The government is trying to improve economic activities in the highland but
the geography of small coastal areas and large jungles separated by high
altitude mountain range in between, makes it difficult to promote
manufacturing industry in the highland. The coastal areas will be the main
growth engine in terms of production for a while. In addition, the government
has projects to make available almost 100,000 hectares of new land for
agriculture in the next 2-3 years. Proinversion has awarded concession for a
USD 700 million irrigation project north of Peru for Chavimochic project 700
km north of Lima. Around 60,000 hectares of new land will be allocated for
agriculture. Some 30,000 hectares are already owned by private agribusiness
and farmers but are not currently irrigated. Proinversion will be selling another
30,000 hectares in the coming months; 3,000 hectares by the end of this year
and the beginning of next year. The private sector builds and operates the
irrigation project and will develop the land under government concession
that are sold to local or foreign farmers for growing any crops including fruits
or vegetables. Nearby Salaverry port will be improved to facilitate
movements of produce from the area in the near future. Currently, the main
producers in Chavimochic are Peruvian e.g. Camposol. Largest foreign
company in the area is DanPeru, a Danish-Peruvian joint venture producing
asparagus, paprika and artichokes. There are some Chilean and Columbian
producers. In the Arequipa region south of Peru, another 35,000 hectares of
land will be sold to private companies. Proinversion will inform investors any
relevant regulation e.g. restriction on the production of rice or sugarcane.
o For food processing which adds value to agriculture produce e.g. canned and
processed products, the products can be sold to countries having free trade
agreements with Peru such as the US, Mexico, Canada and Central American
countries, but Brazil still does not have an FTA with Peru apart from the
Mercosur. In fishery, Peru has a long 3,000 km coast in which aquaculture can
be done. Companies in Ica, south of Peru produce scallops while those in the
north produce prawn. Trout can also be produced in the lakes and rivers in
the highland where production activities receive tax exemption. There are
also some special free zones in Paita port in the north, Tacna near southern
border with Chile, and nearby southern ports in llo and Matarani. There are
some restrictions on goods that can be produced in these zones.
o For the past two years, Proinversion has been working on investment
facilitation to simplify the procedure and help investors review local regulation
by working together with 80-90 local government offices and suggesting
changes in order to facilitate investment. For example, the municipality of Lima
reduces to time for business registration from 3-4 months previously to 15 days.
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The Ministry of Economy and Finance has set up a specialized team following
large investment projects in order to identify any red tape in the process and
help investors resolve any issues e.g. helping to resolve a problem with local
government when investors try to bring a gas pipeline to Ica region by working
with the competition agency, INDECOPI, and convince the Mayor of Ica through
media campaign. Proinversion conducts regional symposium on investment
potential and restrictions with the local authorities to attract and facilitate
private investment. Proinversion can also prepare information for investors on
specific economic sectors and markets, the main companies, services and
suppliers, and identify potential industrial site for location.

คณะผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิ สวค. เข้าร่วมหารือกับคณะผู้แทนจาก Proinversion

9. APM Terminals Callao
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
APM Terminals Callao เป็นท่าเรือตั้งอยู่ 15 กิโลเมตรจากใจกลางกรุงลิมาเมืองหลวงของ
ประเทศเปรูซึ่งมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในอเมริกาใต้ และเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในชายฝั่งด้าน
ตะวันตกของอเมริกาใต้ บริษัท APM Terminal ได้ชนะการประมูลในโครงการ The Muettle Norte
Terminal ในเดือนเมษายนปี 2011 และได้เริ่มดาเนินการโดยเปลี่ ยนชื่อ ท่าเรือ ใหม่เป็น APM
Terminals Callao ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ Callao Port Holdings
B.V. และ The Peruvian Company Central Portuaria
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APM Terminals Callao เป็นท่าเรือเอนกประสงค์ ที่มีทั้งคลังสินค้าเก็บตู้คอนเทนเนอร์และ
คลังสินค้าทั่วไป เช่น เหล็ก ธัญพืช เคมีภัณฑ์ ถ่านหิน พืชผั ก ปลา น้ามัน เป็นต้น รวมถึงมีแผนที่จะ
ปรับปรุงท่าเรือให้ได้มาตรฐานการดาเนินงาน ทันสมัยมากขึ้นและสามารถจัดเตรียมการบริการได้ทัน ที
เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจต่อไป
 สรุปผลการเจรจาหารือ
ผู้ แ ทนจากส านั ก งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น และมู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย นโยบายเศรษฐกิ จ การคลั ง
หารือร่วมกับ: Ms. Barbara Vásquez, Communication Officer
o APM Terminal Callao เป็นได้รับสัมปทาน 30 ปีในการบริหารท่าเทียบเรือ Callao ทาง
ฝั่งเหนือ โดยการก่อสร้างได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2006 และเสร็จในปี 2010 ท่าเทียบเรือ
เอนกประสงค์ฝั่งเหนือนี้สามารถรองรับสินค้าทั่วไปได้ถึง 30% ของธุรกิจท่าบริการตู้สินค้า
และธุรกิจขนส่งสินค้าทั้งหมด ส่วนท่าเทียบเรือฝั่งใต้ซึ่งประกอบด้วยท่าบริการตู้สินค้า 70%
ของธุรกิจบริการตู้สินค้าซึ่งบริหารงานโดย DP World โดยก่อนหน้านี้ท่าเทียบเรือ
ดาเนินการโดยรัฐวิสาหกิจร่วมกับบริษัทโลจิสติกส์ในพื้นที่
o ในปี 2013 APM ดูแลปริมาณการขนถ่ายสินค้า 506,000 TEU โดยธุรกิจการขนส่งสินค้า
ทั่วไปเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าที่ตั้งเป้าไว้ที่ 11.7 ล้านตันในปี 2013 โดยเทียบกับเป้าหมาย
ที่ตั้งเป้าไว้ที่ 22 ล้านตันในปี 2022 ซึ่งเป็นสัญญาสัมปทานที่ระบุไว้ ท่าเทียบเรือในปัจจุบัน
สามารถรองรับสายเรือที่ให้บริการ(shipping lines) 20 รายและเรือบรรทุกสินค้า 45 ลาต่อ
สัปดาห์ โดยเฉลี่ยแล้วต้องรออยู่ในทะเลก่อนเข้ามาเทียบท่าประมาณ 2-3 วัน
o การพัฒนาในอนาคตของโครงการนี้ในอีก 10 ปีข้างหน้าแบ่งออกเป็น 5 ระยะ สาหรับสอง
ระยะแรก คือ ในช่วง 2012-2014 และ 2015-2016 มุ่งประสานและเร่งให้เกิดการรองรับ
ในสายการขนส่งขนาดใหญ่และทาให้มีศักยภาพรองรับตู้สินค้า 1.6 ล้าน TEUs ในสองไตร
มาสแรก ในปัจจุบันมีศักยภาพรองรับอยู่ที่ 500,000 TEUs โดยตู้สินค้าชนิดใหม่นี้มีการ
ขยายพื้นที่ของตู้ให้มีความลึก 16 เมตรสาหรับเรือขนาดใหญ่ มีเครนและสายพานนาส่งจะ
ถูกติดตั้ง เพื่ออานวยความสะดวกต่อโลจิสติกส์ไว้ ณ ท่าเทียบเรือ
o การด าเนิ น การและการพั ฒ นาท่ า เที ย บเรื อ อยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายและข้ อ บั ง คั บ (โดย
คณะกรรมการก ากั บ และควบคุ ม ดู แ ลการลงทุ น ในการขนส่ ง สาธารณะและโครงสร้ า ง
พื้นฐาน-OSITRAN) ซึ่งระบุไว้ในสัญญาการทาสัมปทาน โดยในระยะแรกของโครงการเกิด
ความล่าช้าเนื่องมาจากต้องรอใบอนุญาตก่อสร้าง โดยค่าธรรมเนียมครอบคลุมทั้งบริการ
ภายใต้กฎระเบียบและไม่อยู่ภายใต้กฎ การบริการภายใต้กฎโดยมาตรฐานแล้วจะรวมถึงการ
บรรทุกและการขนถ่ายสิ น ค้า นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษ ได้แก่ การเสนอส่ ว นลดจาก
สัญญาการประมูล เช่น ส่วนลด 100% จากบริการส่งสินค้า โดยมี Superintendence of
Tax Administration (SUNAT) หน่วยงานที่มีสานักงานภาษีศุลกากรอยู่ในท่าเทียบเรือ
และมีสานักงานใหญ่ใกล้ๆกับ Callao มีหน้าที่จัดการตรวจสอบดูแลสินค้าขาเข้าและขาออก
จากท่าเรือ รวมถึงการขนส่งวัตถุอันตรายไปยังคลังพัสดุ
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o ในระหว่างการประมูลโครงการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจได้มาร่วมอภิปรายกับฝ่าย
บริ ห ารและจั ดท าข้ อ เสนอในประเด็ น ที่ ฝ่ า ยบริ ห ารต้ อ งการ การเตรี ย มความพร้ อ มใน
กระบวนการประมูล ใช้เวลาประมาณ 1 ปี และกระทรวงการขนส่งเป็นผู้ ดูแลการให้
สัมปทานผ่านทางองค์กร Proinversion โดยการลงทุนทั้งสิ้นรวม 750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
แต่คาดการณ์ว่าจะถึง 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อสิ้นสุดโครงการ นอกจากนี้ท่า
เทีย บเรื อที่ได้รั บ การพัฒ นาแล้ ว จะประกอบด้ว ยไซโล และตู้สิ นค้าเก็บเมล็ ดธัญพืช และ
ของเหลว
o เรือเข้ามาเทียบท่าที่ Callao ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการกระจายตู้ สินค้า เรือขนาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพบรรทุกได้ประมาณ 9,000 TEUs จะมาจากประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรป ผ่านมาทางปานามาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อขนาดใหญ่ระหว่างจีนกับยุโรป นอกจากนี้
เส้นทางสาหรับทวีปเอเซียจะเดินทางตรงมาจากสิงคโปร์โดยใช้เวลาเดินทางเฉลี่ย 30 วัน
o ท่าเทียบเรือกาลังรอโลจิสติกส์สาหรับระบบรางเพื่อทาให้เกิดการพัฒนาให้เป็นท่าเทียบเรือ
เอนกประสงค์ในอนาคต
o APM Terminals Callao is the manager of the north side of the Port of Callao
in Lima under a 30-year concession. The construction of the port started in
2006 and the port was completed and opened in 2010. The north terminal is
a multi-purpose general cargo terminal consisting of 30% of the container
business and all of the general cargo businesses. The container terminal on
south side which covers 70% of the container business is managed by DP
World. Previously the port was operated by a state owned company with
different logistics operator companies in the area.
o In 2013 APM handled 506,000 TEUs of the container traffic. General cargo
business is growing faster than projected with 11.7 million tons reached in
2013 compared with the target of 12 million tons by 2022 as specified in the
concession contract. The port is currently accommodating 20 container
shipping lines and 45 cargo ships per week. The average wait time outside
the port in the ocean is around 2-3 days.
o Future development of the project over the next ten years is divided into 5
phases. The first two phases: 2012-2014 and 2015-2016 were combined and
accelerated to receive the shipping lines of larger size and provide total
container capacity of 1.6 million TEUs by the second quarter next year.
Current capacity is around 500,000 TEUs. A new container birth will be
extended to gain more space and dredging will be done to 16 meters
depthin order to allow larger ship. Cranes and underground conveyor belts
will be installed to facilitate the logistics within the port area.

ภาคผนวก ข | ข-35

โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเปรู

o Port operations and development are subject to inspection and regulation
(by the Supervisory Board for Investment in Public Transportation
Infrastructure – OSITRAN) as specified in the concession contract. The first
phase was delayed due to the need to wait for issuance of construction
licenses.Service fees vary across the regulated and unregulated services.
Standard regulated services include the loading and unloading of cargo and
there are special services offering at discount as part of the concession
contract e.g. 100% discount on general cargo service. The National
Superintendence of Tax Administration (SUNAT) manages customs inspection
of goods coming in and out of the port including the transportation of
dangerous goods to the depots. SUNAT has a custom office inside the port
and the main office is nearby in Callao.
o During the bidding of the project, the company’s experts in business
development came to discuss with the authorities and made a proposal and
offer what the authorities wanted. The preparation for the bidding process
took about one year. The concession is managed by the transport ministry
through Proinversion. The overall investment is USD 750 million but
expected to reach over USD 1 billion at the end. The developed port will
include silos and grain crops and liquid containers.
o The company has to conduct CSR activities also by working with DP World
and commercial association to reduce roadway congestion around the port
area and give the government new ideas on logistics cabotage area in the
ocean to reduce congestion for example.
o Ships come to Callao as the most central point with most concentration of
containers. Larger ships with capacity of around 9,000 TEUs are from China,
the US and EU. Feed ships go through Panama as a big connection point to
China and EU. The route for Asia also comes directly from Singapore with
average travel time of around 30 days.
o The port is waiting for the railway logistics for the whole country which is still
to be developed in order to be a multi-purpose port.
o Note: On the date of the delegation visit to Callao, the public bus operators
in Callao were on strike due to conflict with the Mayor of Lima over her
refusal to let the operator services passengers in Lima in an attempt to
regulate the informal transportation market. The strike caused inconvenience
to commuters in Callao who relied on bus transportation in order to travel
to work in other parts of Lima which are divided into 7 municipalities each
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with different mayors. The problem highlights complication investors may
face with local government as a result of Peru’s decentralization and the
transition state of the country’s transportation infrastructure development.

อาคารสานักงานเดิมของ APM Terminals Callao

คณะผู้แทนจาก BOI และมูลนิธิ สวค. ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจาก APM Terminals Callao

ภาคผนวก ข | ข-37

ค

การสัมมนาระดมความคิดเห็น
โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจสาธารณรัฐเปรู
กาหนดการสัมมนาระดมความคิดเห็น
“ โครงการศึกษาลู่ทางและระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐกานา
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐเปรู”
สานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (BOI)
รํวมกับ
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 8.30 – 17.00 น.
ณ ห๎องโลตัส ศูนย์การประชุมแหํงชาติสิริกติ ์
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.30 น.
นาเสนอผลการศึกษา “โครงการศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจ ณ สาธารณรัฐเปรู”
โดย คณะวิจัย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
14.30 – 14.45 น.

วิจารณ์และให๎ข๎อคิดเห็นตํอผลการศึกษา
โดย ผู๎แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู

14.45 – 16.30 น.

อภิปราย “โอกาสและลูํทางการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐเปรู”
ดาเนินรายการโดย
ดร. ธีธัช เชื้อประไพศิลป์
ผู๎บริหารทีมการค๎าการลงทุน สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
รํวมอภิปรายโดย
1) คุณกาธร สิทธิโชติ
อดีตเอกอัครราชฑูต ณ กรุงลิมา
2) ดร. จักรกรินทร์ ศรีมลู
ผู๎อานวยการ ศูนย์ศึกษาการค๎าอาเซียนและลาตินอเมริกา มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
3) คุณอุดม จริยวิลาศกุล
ที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมอาหารแชํเยือกแข็ง สภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย

16.30 – 17.00 น. ถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็น
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อภิปราย “โอกาสการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐเปรู”
ดาเนินรายการโดย
ดร. ธีธัช เชื้อประไพศิลป์
ผู๎บริหารทีมการค๎าการลงทุน สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ร่วมอภิปรายโดย
1) คุณกาธร สิทธิโชติ
อดีตเอกอักครราชทูตไทย ณ กรุงลิมา
2) คุณอุดม จริยวิลาศกุล
ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมอาหารแชํเยือกแข็ง สภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย
3) ดร.จักรินทร์ ศรีมูล
ผู๎อานวยการ ศูนย์ศึกษาการค๎าอาเซียนและลาตินอเมริกา มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย
คุณกาธร สิทธิโชติ ได๎นาเสนอในหัวข๎อ Perspective for Thai Investment and Business
in Peru ในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นและเลําเรื่อง เริ่มด๎วย
เศรษฐกิจโดยทั่วไปของเปรู เปรูมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องตั้งแตํสมัยอดีต
ประธานาธิบดีอัลเบร์ โต ฟูจิ โมริ เป็นเวลากวํา 20 ปี ในปี 2013 จีดีพีของเปรูโตขึ้นร๎อยละ 5.8 รายได๎
ประชาชาติของเปรูอยูํที่ 6,090 ดอลลาร์สหรัฐ เปรูยังมีคนจนจานวนมาก แตํในชํวง 20 ปีที่ผํานมาเปรูได๎
เอาชนะปัญหาความยากจนได๎อยํางนําสนใจ แตํก็ยังมีปัญหาการกระจายรายได๎ที่ไมํทั่วถึง อัตราเงินเฟ้ออยูํที่
ร๎อยละ 3.6 ใกล๎เคียงกับประเทศไทย ในปีที่แล๎วบรรษัทการเงินระหวํางประเทศ (IFC) รายงานวําประเทศ
เปรูเป็นประเทศที่นําลงทุนทาธุรกิจมากเป็นอันดับ 2 ของละตินอเมริกา สินค๎าออกที่สาคัญของเปรู คือ
ทองคา ทองแดง ประเทศคูํค๎าที่สาคัญ ได๎แกํ สหรัฐอเมริกา จีน สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น บราซิล เกาหลี สํวน
ทรัพยากรธรรมชาติสาคัญ ได๎แกํ แรํธาตุ ทองแดง เงิน และสังกะสีเป็นอันดับ 2 ของโลก ดีบุกอันดับ 4 ของ
โลก น้ามัน แก๏สธรรมชาติ (ไทยสั่งจากเปรูแตํน๎อยลงในชํวงหลัง) ประมง การเกษตร มีขนาดพื้นที่เป็น 2 เทํา
ของประเทศไทย มี ประชากร 30.4 ล๎ านคน ในด๎านการค๎ าของเปรู ประเทศคูํค๎ าอั นดับ 1 ของเปรู คื อ
สหรัฐอเมริกา มูลคําการค๎า 1.6 หมื่นล๎าน จีนเป็นอันดับ 2 มูลคําการค๎า 1.5 หมื่นล๎าน รองลงมาคือ บราซิล
ญี่ปุ่น เกาหลีใต๎ อินเดีย ไต๎หวันและไทย ตามลาดับ ในด๎านการค๎าเปรูสนับสนุนนโยบายการค๎าเศรษฐกิจเสรี
มี FTA 19 ฉบับ และยังเป็นสมาชิกของ Pacific Alliances (เปรู ชิลี โคลัมเบีย และเม็กซิโก) ซึ่งเป็นประเทศ
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสู งในละตินอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิก APEC TPP ANDREAN
MERCOSUR สาหรับด๎านการค๎ากับกลุํมประเทศอาเซียนมีไทยเป็นคูํค๎าอันดับ 1 ในกลุํมอาเซียนของเปรู
โดยการประชุมสมัชชาสหประชาชาติจะมีการประชุมเพื่อสนับสนุน สํงเสริมเศรษฐกิจระหวํางกันให๎มากขึ้น
การลงทุนของตํางประเทศในเปรู เชํน สเปน ลงทุนในด๎านโทรคมนาคมและด๎านการเงิน อังกฤษ
ลงทุนในด๎านเหมืองแรํและธุรกิจพลังงาน ชิลีลงทุนในด๎านการกํอสร๎าง การลงทุนจากเอเซียสิงคโปร์ มา
อันดับหนึ่งตามด๎วยญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต๎ โดยสิงคโปร์เข๎ามาลงทุนด๎านพลังงานกับประมง ซึ่งสิงคโปร์ไมํมี
สถานทูตในเปรูเลย ประเทศในอาเซียนที่มีสถานทูตในลิมามีเพียงไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยวํา
บริษัทสิงคโปร์ที่เข๎าไปลงทุนในเปรูเป็นการรํวมทุนกับจีน ญี่ปุ่นหรือประเทศในยุโรป สาขาการลงทุนที่
สาคัญในเปรู ได๎แกํ เหมืองแรํ การเงิน การธนาคาร (สเปน สหรัฐ ฯ ชิลี จีน และญี่ปุ่น) โทรคมนาคม
(บริ ษั ทเวีย ดนามไปลงทุน เป็ น 1 ใน 3 ของบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญํของเปรู เป็นที่นําสั งเกตวํา
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โทรคมนาคมในเวียดนามพัฒนาเพียงแคํ 15 ปี แตํเวียดนามก็สามารถไปลงทุนด๎านโทรคมนาคมในเปรูได๎)
กํอสร๎าง การขนสํง อุตสาหกรรม และการเกษตร
ในด๎านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหวํางไทยและเปรูมีมูลคําการค๎าสองฝ่ายในปี 2013 อยูํที่
643 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณร๎อยละ 16.77 เมื่อเทียบกับปี 2012 จากการที่ไทยนาเข๎าแก๏ส
น๎อยลง การสํงออกจากประเทศไทยสูงขึ้นร๎อยละ 30 โดยในชํวง 15 ปีที่ผํานมา ตัวเลขการค๎าสองฝ่าย
สูงขึ้นทุก ๆ ปี โดยเปรูเป็นผู๎ค๎าใหญํอันดับ 5 ของไทยในละติน อเมริกา FTA ฉบับแรกที่เป็นตัวเชื่อม
สาคัญในเรื่องการค๎าสองฝ่าย มีผลบังคับใช๎ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยอันแรกเป็น Early Harvest
สํวนที่กาลังตกลงในลักษณะครอบคลุม (Comprehensive) เพื่อให๎ครอบคลุมการค๎าการลงทุนมากขึ้น
คงมีการประกาศในการประชุม APEC ครั้งหน๎าที่เมืองจีน
สินค๎าสํงออกของไทยไปเปรู ได๎แกํ รถยนต์ (โดยเฉพาะรถปิคอัพ ซึ่งในแถบละตินอเมริกามักนิยม
นาเข๎ารถปิคอัพจากไทย) อะไหลํ อาหารทะเลกระป๋อง เม็ดพลาสติก ยางพารา สํวนสินค๎าสํงออกของเปรู
มาไทย ได๎แกํ อาหารแชํแข็ง เสื้อผ๎า โดยบริษัทเปรูที่ลงทุนในไทย คือ บริษัท AJE Thai ผู๎ผลิตเครื่องดื่ม
Big Cola สํวนบริษัทไทย ที่ไปลงทุนในเปรูคือบริษัท MEGA life ผู๎จัดจาหนํายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา
ส าหรั บ ละติ น อเมริ กานั้ น เป็ น ตลาดใหมํที่ มีการเจริญ เติบโต โดยเปรู ต๎องการขยายความสั ม พันธ์กั บ
ประเทศในภูมิภ าคเอเชียมากขึ้น มองข๎ามและหาทางลดชํองวําง อุปสรรคด๎านระยะทาง ด๎านภาษา
ยุ ทธศาสตร์ ของไทยให๎ เปรู เ ป็ น ตลาดใหมํข องสิ นค๎าไทยและให๎ เปรูเป็น เกตเวย์ในการสํ งสิ นค๎าไปใน
ประชาคมแอนเดรียน สหรัฐอเมริกา และอื่น ๆ โดยมองผลที่ได๎จาก FTA ของประเทศเปรู โดยอยํามอง
วําเปรูเป็นตลาดอยํางเดียว สินค๎าสํงออกของไทยที่นําจะมีศักยภาพ ได๎แกํ ข๎า วหอมมะลิ ซีเมนต์ อาหาร
เสริม วิตามิน สปา และเครื่องจักรกลซึ่งเป็นสินค๎าที่มีศักยภาพเพราะมีความต๎องการที่เพิ่มขึ้น
สาขาการลงทุน ของไทยที่มีศักยภาพในเปรู ได๎แกํ ร๎านอาหารไทย (เนื่องจาก 1.คนเปรูรู๎จัก
อาหารไทยจากสหรัฐฯ 2.อาหารเปรูรสชาติคล๎ายอาหารไทย 3.คนเปรูทานข๎าว 4. ในเปรูมีร๎านอาหาร
เอเชียมากแตํไมํมีร๎านอาหารไทย) การโรงแรม (เนื่องจาก 1. ไทยมีความเชี่ยวชาญด๎านการบริการการ
ดูแล รวมทั้งเอกลักษณ์ความเป็นไทย 2. เปรูและบราซิลเป็น Hub ด๎านการลงทุน แตํต๎องเลือกลงทุนให๎
เหมาะสมกับเมืองนั้น ๆ 3.คนเปรูมีกาลังซื้อสูงขึ้น โรงแรมที่ประสบความสาเร็จได๎แกํระดับ Up-Scale ลง
มาถึง Economy สาหรับโรงแรมระดับ 5 ดาวมักไมํประสบความสาเร็จในภูมิภาคอื่นนอกจากในลิมาและ
เมืองใหญํ ๆ) สปาและการนวดไทย (เปรูส นใจการแพทย์แผนตะวันออกและใช๎พื ช สมุนไพรมากขึ้น
โดยเฉพาะในแถบอเมซอน) ซีเมนต์และวัสดุกํอสร๎าง (ภาคการกํอสร๎างเปรูขยายตัว ประมาณร๎อยละ 10)
การแปรรูปอาหาร (เปรูมีวัตถุดิบที่ดีแตํยังขาดเทคโนโลยีในการแปรรูป)
เปรูมี Free Trade Zones 5 เขต เชํน เมือง Tacna อยูํที่ชายแดนประเทศเปรูและชิลี มีบริษัท
ตั้งอยูํมากกวํา 3 พันบริษัท มีการยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีท๎องถิ่น และภาษีผู๎บริโภค เขต Cetico ใน
เมือง Palta ซึ่งอยูํติดทะเล ยกเว๎นภาษีทุกประเภท มีคําเชําพื้นที่ต่าที่สุดในโลก คือ 0.5 เซนต์ตํอตาราง
เมตร ในชํวง 8 เดือนแรกของการลงทุน Project of Chavimochi ในเมือง Trujills เมือง Iquitos อยูํ
แถวอเมซอนทาอุตสาหกรรมเกษตร เชํน มีชาวมาเลเซียไปลงทุนในธุรกิจปาล์มน้ามันและเป๋าฮื้อกระป๋อง
และเมือง Arequipa
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ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ และเอกสารของคุณ กาธร สิทธิโชติ (อดีตเอกอัครราชฑูตไทยในกรุงลิมา) ในงานสัมมนาระดม
ความคิดเห็นโครงการศึกษาลูํทางและระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐเปรู (กันยายน 2557)

ทั้งนี้ คุณกาธรให๎ข๎อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท MEGA life วํา ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดสํวนการ
ลงทุนน๎อยมากในเปรู คือ มีเพียงแคํสานักงานแตํยังไมํมีโรงงานผลิต แตํกล๎าที่จะไปเปิดตลาดในเปรู โดย
คุณกาธรแนะนาให๎ บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให๎มาลงทุน มาทา contract farming ทานิคมเกษตร เชํน
แอสพารากัส เนื่องจากมีศักยภาพ
คุณอุดม จริยวิลาศกุล นาเสนอในหัวข๎อโอกาสและลูํทางการลงทุนการทาธุรกิ จในสาธารณรัฐ
เปรู เลําเรื่องตั้งแตํพ.ศ. 2504-2509 เกี่ยวกับการลงทุนทางตรงจากตํางประเทศในประเทศไทย ไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมจนเปลี่ย นไปเป็น ประเทศอุตสาหกรรม ปัจจุบันไทยเสี ย GSP ทั้งหมด ทาให๎
Competitive advantage น๎อยลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผลักดัน (push factor) ที่ทาให๎ไทยต๎องออกไปลงทุน
ตํางประเทศ สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งรวมถึงอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ประเมินวํา ไทยมี
ศักยภาพในการแปรรูปอาหารและมีเทคโนโลยีในการผลิต ดังนั้นไทยจึงควรเข๎าไปลงทุนในอุตสาหกรรม
ดังกลําวในเปรู และรํวมกันสร๎างมูลคําให๎กับอุตสาหกรรม (Value Creation) ในลักษณะ Copacker
Coinvester
ดร.จักรินทร์ ศรีมูล ได๎เคยดาเนินการศึกษาข๎อมูลในหลายประเทศในละตินอเมริกา จึงขอแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย ในระยะตํอไป วําธุรกิจ ที่มีศักยภาพและนําสนใจในเปรูอีกธุรกิจหนึ่ง คือ
ธุรกิจชิ้นสํวนยานยนต์ ดังนั้น จึงนําจะมีการศึกษาพฤติกรรมของผู๎บริโภคในธุรกิจดังกลําว และศึกษาเชิง
ลึกเพื่อให๎ทราบถึงลักษณะของผู๎ รํ วมลงทุน (Partner) ในธุรกิจดังกลําว และส าหรับอุตสาหกรรม
ทํองเที่ยว ผู๎วิจัยควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องจานวนนักทํองเที่ยวและความสามารถที่จะรองรับนักทํองเที่ยว
ของเปรูให๎ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สาหรับด๎านการสํงเสริมและด๎านภาษี ดร.จักรินทร์ได๎ให๎ความเห็นวํา ประเด็น
ดังกลําวได๎นาเสนอสาระเนื้อหาได๎ครบถ๎วนแล๎ว
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นาเสนอผลการศึกษา โดยคณะวิจัย สถาบันวิจัยนโยบาย
กลําวเปิดการสัมมนา โดย
เศรษฐกิจการคลัง
คุณอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
เลขาธิการคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน

อภิปราย “โอกาสและลูํทางการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐเปรู”
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รายชื่อผู้ส่งออกไทยที่มาเยือนสาธารณรัฐเปรู หรือ
ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐเปรู
ประจาประเทศไทย
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ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู ประจาประเทศไทย (2557)
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