รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจ
ในสาธารณรัฐคีร์กีซ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจ
ในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สาธารณรัฐคีร์กีซ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ปีงบประมาณ 2558

เสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โดย
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ตุลาคม 2558
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจ
ในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สาธารณรัฐคีร์กีซ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ปีงบประมาณ 2558
ตุลาคม 2558
การปฏิเสธข้อเรียกร้อง
รายงานฉบับ นี้ไ ด้ รับการจัด ท าขึ้ น เพื่อ การนาไปใช้ต ามวัต ถุ ประสงค์ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เท่านั้น นอกจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แล้ว
ห้ามบุคคลอื่นใดนารายงานฉบับนี้ไ ปใช้ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการถู ก
นาไปใช้ แจกจ่าย เผยแพร่ เปิดเผย หรือ ถือเอาประโยชน์ในทางอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
แก่บุคคลอื่นใดนอกจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาขอปฏิเสธโดยแจ้งชัดต่อการเรียกร้องให้รับผิดใดๆ ในความสูญเสีย หรือ
เสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในทางใดจากการที่บุคคลที่สามได้นาเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ไปใช้ ไม่ว่า
จะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม
ข้อมูลทั้งหลายที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ได้นามาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่เชื่อถือ
ได้ ทั้งส่วนที่เป็นของราชการ และหน่วยงานระหว่างประเทศ และส่วนที่ได้จากการสัมภาษณ์ และ
ระดมความคิดเห็น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2558
อนึ่ง รายงานฉบับนี้ได้ทาขึ้นโดยอาศัยการตั้งสมมติฐาน พฤติการณ์แวดล้อมต่างๆ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหรือมีอยู่ ณ วันที่ออกรายงาน เหตุการณ์ต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายที่เกิดขึ้นในภายหลังอาจจะทาให้จาเป็นต้องปรับปรุงข้อสมมติฐานและข้อสรุปต่างๆ
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติการณ์แวดล้อมนั้น นอกจากนี้ ข้อเสนอในเชิงนโยบาย
เป็นการวิเคราะห์ของบริษัทฯ มิได้เป็นข้อผูกพันในการกาหนดนโยบายสาหรับรัฐบาลแต่อย่างใด
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โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจ
ในสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สาธารณรัฐคีร์กีซ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ปีงบประมาณ 2558
ตุลาคม 2558
คณะผู้จัดทาการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางมัลลิกา
ดร. รัชดา
รศ. ดร. อลิส
นางสาวทิพพร
นายวีระศักดิ์
ดร. ศรุต
ดร. กรวิกา
นางสาวพัชญ์ฐิญา
นางสาวณัฏฐิกา
นายณัฐชาติ
นายปัณณวัฒน์

ภูมิวาร
เจียสกุล
ชาร์ป
เหล่าสุนทร
ชุณหรุ่งโรจน์
วิทยารุ่งเรืองศรี
พิมุขมนัสกิจ
ดาวแจ้ง
วรศิริ
วิรุฬหอัศว
กุลวานิช

ผู้อานวยการโครงการ
ผู้จัดการโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
นักวิจัยหลัก
นักวิจัยหลัก
นักวิจัยหลัก
ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ช่วยวิจัย/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ผู้ช่วยวิจัย/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
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1.1. นิยามกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ..................................................................................... 1-1
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2.4.1. สภาพทางเศรษฐกิจ ...........................................................................................11
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2.6.1. นโยบายเศรษฐกิจ ............................................................................................. 33
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2.6.3. นโยบายการต่างประเทศ....................................................................................38
2.7. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐคีร์กีซ .................................................39
2.7.1. หน่วยงานสาคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าและการลงทุน ....................................39
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2.7.3. ธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจ ...................................................................42
2.7.4. พฤติกรรมผู้บริโภค ............................................................................................ 43
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บทที่ 1
สาธารณรัฐคีร์กีซ
และความน่าสนใจในฐานะประเทศตลาดใหม่
1.1. นิยามกลุ่มประเทศตลาดใหม่
เมื่ อ กล่ า วถึ ง กลุ่ ม ประเทศตลาดใหม่ ส าหรั บ ประเทศไทยแล้ ว ความหมายของกลุ่ ม
ประเทศดังกล่าวสามารถตีความได้ หลากหลาย นัยหนึ่ง กลุ่มประเทศตลาดใหม่ อาจหมายถึงกลุ่ม
ประเทศที่ประเทศไทย (ในที่นี้หมายถึงผู้ส่งออก ผู้นาเข้า นักลงทุน และ/หรือผู้ประกอบการใน
ประเทศ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย) ยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ หรือมีการทากิจกรรมทางด้านการค้า
และการลงทุนด้วยเลย และอีกนัยหนึ่ง กลุ่มประเทศดังกล่าวอาจหมายถึงกลุ่มประเทศที่ประเทศ
ไทยมีการทาการค้าหรือมีการลงทุนระหว่างกันด้วยแล้ว หากแต่ปริมาณหรือมูลค่าการค้าและการ
ลงทุนดังกล่าวอยู่ในปริมาณหรือมูลค่าที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้าคู่ลงทุน
หลักของไทย
สาเหตุที่กลุ่มประเทศตลาดใหม่ดังกล่าวเป็นกลุ่มประเทศที่ไทยอาจไม่เคยมีการค้า และ/
หรือการลงทุนระหว่างกันด้วยเลย และ/หรือมีการค้าและการลงทุนด้วยแล้ว แต่ปริมาณและมูลค่า
การค้าและการลงทุนดังกล่าวยังต่าอยู่นั้น อาจเป็นเพราะประเทศดังกล่าวเป็นประเทศขนาดเล็กที่
มิได้มีการทาการค้ากับประเทศอื่นมากนัก อาจเป็นเพราะประเทศดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทาให้การทาการค้าหรือการลงทุนระหว่างกันเป็นไปได้ยาก อาจเป็น
เพราะประเทศดังกล่ าวมิได้มีการเพาะปลูกหรือการผลิตสินค้ าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่
ตลาดของประเทศไทยมีความต้องการ อาจเป็นเพราะประเทศไทยเองก็มิได้มีการเพาะปลูกหรือ
การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรมที่ ต ลาดของประเทศดั ง กล่ า วมี ค วามต้ อ งการ
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น ไปได้ ว่ า สาเหตุ อ าจมาจากการที่ ผู้ ส่ ง ออก ผู้ น าเข้ า นั ก ลงทุ น และ/หรื อ
ผู้ประกอบการไทยเองยังไม่มีข้อมูลที่จาเป็น หรือมีข้อมูลเพียงเล็กน้อย และไม่เพียงพอสาหรับการ
เข้าไปทาธุรกิจ หรือเข้าไปลงทุนในประเทศดังกล่าวได้ จึงทาให้ ในท้ายที่สุด กลุ่มประเทศดังกล่าว
จึงเป็นประเทศที่ไทยมีการค้าและการลงทุนด้วยน้อยหรือยังไม่เคยมีการติดต่อสัมพันธ์ด้านการค้า
และการลงทุนเลย
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รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐคีร์กีซ

กระนั้นก็ตาม หากพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และ/หรือโอกาสในการที่ประเทศไทยและ
กลุ่มประเทศตลาดใหม่จะมีการทาการค้าหรือการลงทุนระหว่างกันแล้ว อาจมิได้หมายความว่า
ความเป็นไปได้จะน้อยมากหรือไม่มีอยู่เลย และอีกนัยหนึ่ง อาจเป็นไปได้ว่าโอกาสในการทาการค้า
หรือการลงทุนระหว่างกันของประเทศไทยและกลุ่ มประเทศตลาดใหม่อาจมีอยู่มาก หรืออาจเป็น
โอกาสที่น่าสนใจ หากแต่สาหรับในมุมมองของนักลงทุนและผู้ประกอบการ การที่ขาดซึ่งข้อมูลที่
จาเป็น หรือมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกของกลุ่มประเทศตลาดใหม่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น กลายเป็น
อุปสรรคสาหรับประเทศไทยในการทาการค้าหรือการลงทุนระหว่างกันกับกลุ่มประเทศตลาดใหม่
ดังนั้น สิ่งสาคัญที่สุดก็คือการทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ต่างๆ ที่จาเป็น รวมถึง
วิ เ คราะห์ โ อกาสและท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กลุ่ ม ประเทศตลาดใหม่ เพื่ อ เพิ่ ม การรั บ รู้ ข อง
ผู้ประกอบการและนักลงทุนไทย พร้อมไปกับการสร้างโอกาสสาหรับทั้ งสองประเทศ คือ ระหว่าง
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ในการทาการค้าและการลงทุนระหว่างกันที่มากยิ่งขึ้นใน
อนาคต
ตารางที่ 1-1 แสดงกลุ่มประเทศ/ประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้าสาคัญของประเทศไทย โดย
ประเทศเหล่านั้น ประกอบด้ว ยประเทศสมาชิกอาเซียน จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุ โรป ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย กลุ่มความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council : GCC) อินเดีย เกาหลีใต้
ตลาดร่วมแห่งอเมริกาใต้ (Southern Common Market: Mercosur) ไต้หวัน แอฟริกาใต้ เม็กซิโก
สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) แคนาดา และเยเมน
โดยประเทศไทยมีก ารส่ งออกไปยัง กลุ่มประเทศดังกล่ าวคิ ดเป็นร้อยละ 91.82 ของมูล ค่ าการ
ส่งออกทั้งหมดของประเทศ และมีการนาเข้าจากกลุ่มประเทศดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 95.57 ของ
มูลค่าการนาเข้าทั้งหมดของประเทศ
ตารางที่ 1-2 แสดงกลุ่มประเทศ/ประเทศที่เป็นประเทศคู่ลงทุนสาคัญของประเทศไทย
ซึ่งประกอบด้วยญี่ปุ่น ประเทศสมาชิกอาเซียน สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์
เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง ออสเตรเลียหมู่เกาะเคย์แมน รัสเซีย อินเดีย หมู่เกาะบริ ตทิส์ เวอร์จิน
มาร์ริเทียส และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยกลุ่มประเทศดังกล่าวเข้ามาลงทุนในประเทศไทยคิดเป็น
ร้อยละ 81.09 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดของประเทศ และประเทศไทยมี
การเข้ า ไปลงทุ น ในกลุ่ ม ประเทศดั ง กล่ า วคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.96 ของมู ล ค่ า การลงทุ น ไปยั ง
ต่างประเทศทั้งหมดของประเทศไทย
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ตารางที่ 1-1 ประเทศคู่ค้าที่สาคัญของประเทศไทย
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
การส่งออกของไทย
อันดับ
โลก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ประเทศ
โลก
อาเซียน
จีน
สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย
กลุ่ม GCC
อินเดีย
เกาหลีใต้
สมาคมการค้าเสรียโุ รป (EFTA)
ไต้หวัน
กลุ่ม Mercosur
แอฟริกาใต้
แคนาดา
เม็กซิโก
อื่นๆ

การนาเข้าของไทย

มูลค่าการ
ส่งออกรวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การส่งออก ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
ส่งออก ปี
2552-2557

1,262.28
306.60
222.33
132.27
128.61
127.77
55.36
41.39
29.08
24.90
22.82
20.16
17.08
13.20
8.99
8.50
103.22

8.34%
12.83%
8.04%
5.12%
7.51%
6.76%
1.62%
8.08%
11.75%
9.90%
-6.76%
12.26%
13.48%
10.21%
2.43%
22.33%
N/A

100.00%
24.29%
17.61%
10.48%
10.19%
10.12%
4.39%
3.28%
2.30%
1.97%
1.81%
1.60%
1.35%
1.05%
0.71%
0.67%
8.18%

อันดับ
โลก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ประเทศ
โลก
ญี่ปุ่น
อาเซียน
จีน
กลุ่ม GCC
สหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริกา
เกาหลีใต้
ไต้หวัน
สมาคมการค้าเสรียโุ รป (EFTA)
ออสเตรเลีย
รัสเซีย
อินเดีย
กลุ่ม Mercosur
แอฟริกาใต้
เยเมน
อื่นๆ

มูลค่าการ
นาเข้ารวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การนาเข้า ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
นาเข้า ปี
2552-2557

1,270.86
231.41
215.05
195.51
152.86
106.14
75.08
49.25
42.50
39.32
33.97
20.69
16.73
16.53
7.58
7.18
56.27

11.25%
7.37%
10.68%
16.17%
13.01%
9.92%
11.71%
9.51%
9.33%
11.18%
7.41%
16.99%
11.96%
11.20%
23.70%
2.53%
N/A

100.00%
18.21%
16.92%
15.38%
12.03%
8.35%
5.91%
3.88%
3.34%
3.09%
2.67%
1.63%
1.32%
1.30%
0.60%
0.56%
4.43%

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International Trade Centre
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ตารางที่ 1-2 ประเทศคู่ลงทุนที่สาคัญของประเทศไทย
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
การลงทุนโดยตรงไปยังต่างประเทศของประเทศไทย

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทย
อันดับ
โลก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ประเทศ
โลก
ญี่ปุ่น
อาเซียน
สหภาพยุโรป
จีน
สหรัฐอเมริกา
สวิตเซอร์แลนด์
เกาหลีใต้
ฮ่องกง
ไต้หวัน
ออสเตรเลีย
หมู่เกาะเคย์แมน
รัสเซีย
อินเดีย
หมู่เกาะบริตทิส์ เวอร์จิน
มอริเชียส
อื่นๆ

มูลค่าการ
ลงทุนรวม ปี
2552-2557

308,472.48
66,302.45
41,544.47
33,629.52
30,404.54
25,585.97
12,016.70
8,240.57
7,043.29
6,885.11
5,533.73
3,317.04
3,134.46
2,654.13
2,267.22
1,581.47
58,331.82

อัตราการ
เติบโตของ
การลงทุน ปี
2552-2557

-38.81%
-43.63%
-53.26%
-50.91%
21.16%
-39.63%
-66.09%
-18.32%
-39.83%
-13.84%
-41.58%
-78.27%
-19.30%
-14.28%
-84.43%
-93.81%
N/A

ส่วนแบ่งการ
ลงทุน ปี
2552-2557

100.00%
21.49%
13.47%
10.90%
9.86%
8.29%
3.90%
2.67%
2.28%
2.23%
1.79%
1.08%
1.02%
0.86%
0.73%
0.51%
18.91%

อันดับ
โลก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ประเทศ
โลก
อาเซียน
ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา
จีน
สหภาพยุโรป
ฮ่องกง
ออสเตรเลีย
หมู่เกาะเคย์แมน
เกาหลีใต้
มอริเชียส
อินเดีย
ไต้หวัน
สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
หมู่เกาะบริตทิส์ เวอร์จิน
อื่นๆ

มูลค่าการ
ลงทุนรวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การลงทุน ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
ลงทุน ปี
2552-2557

357,463.52
98,381.23
33,053.70
32,347.35
30,213.70
26,134.00
17,845.71
11,128.05
8,509.35
7,547.71
5,938.59
5,561.34
3,569.52
3,293.72
3,090.90
2,734.23
68,114.44

-46.09%
-32.74%
-43.95%
-38.68%
-54.23%
-44.79%
-33.61%
-58.03%
-77.57%
-33.34%
-46.84%
-52.01%
-48.62%
-66.57%
-33.43%
-64.50%
N/A

100.00%
27.52%
9.25%
9.05%
8.45%
7.31%
4.99%
3.11%
2.38%
2.11%
1.66%
1.56%
1.00%
0.92%
0.86%
0.76%
19.05%

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand)
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จากตารางที่ 1-1 และ 1-2 จะเห็นได้ว่า กลุ่มประเทศที่ไทยมีการค้าและการลงทุนระหว่าง
กันด้วยเป็นอย่างมาก ก็คือกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป จีน และสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการค้าและการลงทุนกับเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวัน อินเดีย
รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงประเทศหลายๆ ประเทศจากหลายภูมิภาค
ตารางที่ 1-3 ได้แสดงกลุ่มประเทศที่ประเทศไทยมีการค้า ทั้งการส่งออกและการนาเข้า
ด้วยในมูลค่าที่ไม่สูงมากนัก ตั้งแต่อันดับ 16 เป็นต้นมา ซึ่ง จานวนประเทศในกลุ่มดังกล่าวมีสูงถึง
เกือบ 160 ประเทศ โดยการค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศดังกล่าว คิดเป็นเพียงร้อยละ
8.18 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย และคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.43 ของมูลค่าการนาเข้า
ทั้งหมดของไทย ส่วนในตารางที่ 2-4 แสดงกลุ่มประเทศที่ประเทศไทยมีการลงทุนด้วยในมูลค่าที่
ไม่สูงมากนัก โดยการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 18.91
ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทย และคิดเป็นร้อยละ 18.37 ของมู ลค่าการ
ลงทุนไปยังต่างประเทศทั้งหมดของไทย

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐคีร์กีซ

1-6

ตารางที่ 1-3 ประเทศคู่ค้าอื่นๆ ของประเทศไทย
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
การส่งออกของไทย
อันดับ

ประเทศ

โลก

โลก
กลุ่มประเทศตลาดส่งออกหลัก
ของไทย 15 ประเทศ
Turkey
Russian Federation
New Zealand
Bangladesh
Pakistan
Egypt
Nigeria
Israel
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Chile
Sri Lanka
Peru
Benin
Côte d'Ivoire
Colombia

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

การนาเข้าของไทย

มูลค่าการ
ส่งออกรวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การส่งออก ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
ส่งออก ปี
2552-2557

1,262.28
1,159.06

8.34%
N/A

6.23
5.83
5.62
5.20
5.11
5.08
5.00
4.07
3.53
3.41
3.06
2.54
2.05
1.97
1.96
1.77

9.52%
24.33%
17.96%
6.79%
5.17%
13.02%
0.99%
9.07%
-17.72%
3.21%
35.64%
6.61%
37.21%
7.36%
0.89%
2.30%

อันดับ

ประเทศ

100.00%
91.82%

โลก

0.49%
0.46%
0.45%
0.41%
0.40%
0.40%
0.40%
0.32%
0.28%
0.27%
0.24%
0.20%
0.16%
0.16%
0.16%
0.14%

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

โลก
กลุ่มประเทศแหล่งนาเข้าหลัก
ของไทย 15 ประเทศ
Azerbaijan
Canada
New Zealand
Mexico
Algeria
Israel
Nigeria
Ukraine
Chile
Turkey
Peru
Marshall Islands
Angola
Vanuatu
Iran, Islamic Republic of
Pakistan

มูลค่าการ
นาเข้ารวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การนาเข้า ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
นาเข้า ปี
2552-2557

1,270.86
1,209.79

11.25%
N/A

100.00%
95.19%

6.11
5.50
3.39
3.20
3.01
2.71
2.61
2.17
1.76
1.42
1.09
1.04
0.93
0.81
0.78
0.66

35.83%
6.44%
19.59%
21.74%
14.43%
5.65%
83.60%
-11.27%
14.84%
16.50%
25.35%
73.30%
247.68%
-9.04%
-32.90%
4.30%

0.48%
0.43%
0.27%
0.25%
0.24%
0.21%
0.21%
0.17%
0.14%
0.11%
0.09%
0.08%
0.07%
0.06%
0.06%
0.05%
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
การส่งออกของไทย
อันดับ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ประเทศ
Ecuador
Ghana
Libya
Algeria
Yemen
Jordan
Panama
Angola
Lebanon
Kenya
Papua New Guinea
Syrian Arab Republic
Senegal
Mozambique
Cameroon
Tunisia
Morocco
Afghanistan
Togo
Sudan (North + South)

การนาเข้าของไทย

มูลค่าการ
ส่งออกรวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การส่งออก ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
ส่งออก ปี
2552-2557

1.75
1.74
1.56
1.47
1.46
1.32
1.31
1.18
1.07
1.04
1.00
0.98
0.98
0.96
0.91
0.89
0.89
0.86
0.76
0.74

13.06%
7.72%
0.17%
8.36%
2.98%
6.17%
14.16%
15.23%
8.11%
10.24%
7.74%
-15.50%
-4.62%
2.23%
17.70%
5.43%
-4.99%
-19.81%
13.27%
17.44%

0.14%
0.14%
0.12%
0.12%
0.12%
0.10%
0.10%
0.09%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
0.06%
0.06%

อันดับ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ประเทศ

มูลค่าการ
นาเข้ารวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การนาเข้า ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
นาเข้า ปี
2552-2557

Papua New Guinea
Congo
Morocco
Sri Lanka
Panama
Belarus
Costa Rica
Colombia
Zambia
Bangladesh
Libya
Cayman Islands
Ecuador
Maldives
Botswana
Egypt
Uzbekistan
Iraq
Burkina Faso
Timor-Leste

0.64
0.54
0.46
0.44
0.39
0.36
0.36
0.33
0.32
0.29
0.25
0.24
0.23
0.23
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.18

10.48%
28.20%
2.98%
-1.01%
-0.11%
60.80%
13.74%
40.38%
25.22%
5.97%
-47.56%
80.13%
73.03%
16.06%
-9.47%
-16.07%
14.99%
10.64%
9.89%
-37.64%

0.05%
0.04%
0.04%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
การส่งออกของไทย
อันดับ

ประเทศ

52
53
54

Madagascar
Ukraine
Guatemala

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Tanzania, United Republic of
Mauritius
Trinidad and Tobago
Dominican Republic
Costa Rica
Congo
Honduras
Maldives
Nepal
Ethiopia
Fiji

66

New Caledonia
Korea, Democratic People's
Republic of
Kazakhstan

67
68

การนาเข้าของไทย

มูลค่าการ
ส่งออกรวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การส่งออก ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
ส่งออก ปี
2552-2557

0.73
0.67
0.64
0.63

-34.28%
8.70%
18.07%
13.15%

0.06%
0.05%
0.05%
0.05%

0.58
0.58
0.58
0.58
0.55
0.43
0.42
0.39
0.35
0.35
0.33

2.87%
17.80%
13.26%
28.30%
7.62%
17.55%
11.02%
-5.82%
12.02%
1.11%
7.91%

0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.04%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%

อันดับ

ประเทศ

52
53
54

Kiribati
Equatorial Guinea
Ghana
Micronesia, Federated States
of
Sudan (North + South)
Trinidad and Tobago
Bahamas
Jordan
Mali
Kazakhstan
Dominican Republic
Tanzania, United Republic of
Zimbabwe
Solomon Islands
Korea, Democratic People's
Republic of

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

0.33
0.30

28.66%
9.38%

0.03%
0.02%

67
68

Côte d'Ivoire
Kenya

มูลค่าการ
นาเข้ารวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การนาเข้า ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
นาเข้า ปี
2552-2557

0.18
0.17
0.17
0.16

35.12%
N/A
4.78%
-13.42%

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

0.15
0.15
0.15
0.14
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.10

-47.49%
169.97%
127.87%
54.33%
26.71%
-21.09%
12.36%
6.14%
-20.65%
0.19%
6.61%

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

0.10

74.02%

0.01%

0.10

10.12%

0.01%
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
การส่งออกของไทย
อันดับ
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ประเทศ
Nicaragua
Gabon
El Salvador
Djibouti
Mauritania
Jamaica
Bolivia
Georgia
Niger
Belarus
United States Minor Outlying
Islands
Guinea
French Polynesia
Gambia
Timor-Leste
Liberia
Suriname
Uganda
Haiti

การนาเข้าของไทย

มูลค่าการ
ส่งออกรวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การส่งออก ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
ส่งออก ปี
2552-2557

ประเทศ

มูลค่าการ
นาเข้ารวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การนาเข้า ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
นาเข้า ปี
2552-2557

0.28
0.28
0.26
0.25
0.22
0.21
0.21
0.19
0.18
0.16

32.56%
2.70%
28.26%
13.32%
-8.20%
10.72%
59.15%
11.93%
31.66%
15.44%

0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Cameroon
Swaziland
Liberia
Rwanda
Mozambique
Seychelles
Guinea
Benin
Netherlands Antilles
Fiji

0.09
0.08
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

27.91%
-15.92%
193.55%
14.02%
-8.51%
14.27%
17.01%
0.07%
-35.63%
21.31%

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.16

-11.74%

0.01%

79

Tunisia

0.06

18.98%

0.00%

0.16
0.15
0.13
0.13
0.12
0.12
0.10
0.10

30.63%
-2.83%
7.04%
57.97%
-18.21%
6.86%
17.07%
5.87%

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%

80
81
82
83
84
85
86
87

Tuvalu
El Salvador
Ethiopia
Serbia
Senegal
Mauritius
Haiti
Greenland

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03

-4.60%
16.80%
50.46%
14.72%
0.26%
-5.15%
51.49%
-13.27%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

อันดับ
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
การส่งออกของไทย
อันดับ
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

การนาเข้าของไทย

ประเทศ

มูลค่าการ
ส่งออกรวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การส่งออก ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
ส่งออก ปี
2552-2557

Somalia
Serbia
Sierra Leone
Mayotte
Bhutan
Burkina Faso
Azerbaijan
Zimbabwe
Armenia
Swaziland
Uzbekistan
Mongolia
Eritrea
Zambia
Barbados
Netherlands Antilles
Solomon Islands
Samoa
Seychelles
Vanuatu

0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05

7.48%
-7.47%
9.88%
0.49%
-11.05%
-1.09%
13.52%
-3.52%
62.61%
24.42%
9.81%
31.62%
218.29%
27.13%
17.66%
7.92%
9.70%
13.11%
3.08%
11.66%

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

อันดับ
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

ประเทศ
Guatemala
Bolivia
Togo
Gabon
Namibia
Armenia
Honduras
Georgia
Lebanon
Guyana
Malawi
Belize
Uganda
Mauritania
Gambia
French Polynesia
Faroe Islands
Barbados
Jamaica
Republic of Moldova

มูลค่าการ
นาเข้ารวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การนาเข้า ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
นาเข้า ปี
2552-2557

0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

18.91%
0.74%
15.24%
-15.12%
-1.67%
32.03%
1.34%
14.14%
-8.28%
11.74%
-21.37%
25.04%
-9.19%
13.22%
17.81%
21.56%
-34.19%
75.47%
33.48%
123.48%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
การส่งออกของไทย
อันดับ
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

ประเทศ
Guyana
Cabo Verde
Albania
Namibia
Turkmenistan
Bosnia and Herzegovina
Mali
Equatorial Guinea
Botswana
Saint Lucia
Guinea-Bissau
Malawi
Montenegro
Macedonia, The Former
Yugoslav Republic of
Rwanda
Dominica
Bahamas
Aruba

การนาเข้าของไทย

มูลค่าการ
ส่งออกรวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การส่งออก ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
ส่งออก ปี
2552-2557

มูลค่าการ
นาเข้ารวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การนาเข้า ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
นาเข้า ปี
2552-2557

0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02

-1.27%
12.25%
-3.89%
10.00%
17.25%
8.94%
-12.33%
25.54%
-34.86%
6.65%
-37.91%
3.56%
-5.80%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Mongolia
Madagascar
Cuba
Chad
Kyrgyzstan
British Virgin Islands
Turkmenistan
Cook Islands
Bosnia and Herzegovina
Tajikistan
Antigua and Barbuda
Nicaragua
Andorra

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

79.61%
5.47%
10.38%
-25.43%
-55.34%
44.52%
63.72%
58.38%
89.41%
-64.00%
101.25%
57.18%
-30.31%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.02

5.65%

0.00%

121

Sierra Leone

0.01

15.74%

0.00%

0.02
0.02
0.02
0.02

47.24%
13.01%
15.15%
19.51%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

122
123
124
125

Mayotte
Suriname
Syrian Arab Republic
Nepal

0.01
0.00
0.00
0.00

341.05%
4.91%
75.16%
8.49%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

อันดับ

ประเทศ
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
การส่งออกของไทย
อันดับ

ประเทศ

การนาเข้าของไทย

มูลค่าการ
ส่งออกรวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การส่งออก ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
ส่งออก ปี
2552-2557

อันดับ

ประเทศ

มูลค่าการ
นาเข้ารวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การนาเข้า ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
นาเข้า ปี
2552-2557

0.00

-0.26%

0.00%

0.00

N/A

0.00%

0.00
0.00

84.41%
-35.11%

0.00%
0.00%

126

Cuba

0.02

9.58%

0.00%

126

127

Belize

0.02

7.46%

0.00%

127

128
129

0.02
0.02

-14.02%
58.15%

0.00%
0.00%

128
129

0.02

11.34%

0.00%

130

Albania

0.00

33.71%

0.00%

131
132

Comoros
British Virgin Islands
Micronesia, Federated States
of
Kiribati
Chad

United States Minor Outlying
Islands
Saint Vincent and the
Grenadines
Tokelau
Samoa

0.02
0.01

30.38%
0.13%

0.00%
0.00%

131
132

0.00
0.00

161.59%
39.59%

0.00%
0.00%

133

Tonga

0.01

-0.73%

0.00%

133

0.00

39.97%

0.00%

134

Kyrgyzstan
Democratic Republic of the
Congo
Bermuda
Grenada
Antigua and Barbuda
Burundi
Tajikistan

0.01

14.57%

0.00%

134

Central African Republic
Grenada
Macedonia, The Former
Yugoslav Republic of
Saint Lucia

0.00

89.60%

0.00%

0.01

104.20%

0.00%

135

Falkland Islands (Malvinas)

0.00

-43.90%

0.00%

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

-1.22%
15.75%
19.51%
-13.90%
27.16%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

136
137
138
139
140

Cabo Verde
Somalia
Dominica
Aruba
Nauru

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

41.47%
-38.15%
17.00%
38.87%
41.88%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

130

135
136
137
138
139
140
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
การส่งออกของไทย
อันดับ

ประเทศ

การนาเข้าของไทย

มูลค่าการ
ส่งออกรวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การส่งออก ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
ส่งออก ปี
2552-2557

อันดับ

มูลค่าการ
นาเข้ารวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การนาเข้า ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
นาเข้า ปี
2552-2557

Montenegro
Norfolk Island
Afghanistan
Burundi
Bhutan
New Caledonia
Sao Tome and Principe
Cocos (Keeling) Islands
Djibouti
Lesotho
Niger
French South Antarctic
Territories

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

92.99%
N/A
-27.25%
42.19%
-12.17%
-32.37%
-4.36%
46.87%
29.40%
-17.10%
148.10%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00

N/A

0.00%

ประเทศ

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Marshall Islands
Palestine, State of
Northern Mariana Islands
Cook Islands
Saint Kitts and Nevis
Central African Republic
Cayman Islands
Wallis and Futuna Islands
Palau
Republic of Moldova
Andorra

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-2.08%
N/A
-6.16%
14.60%
35.66%
-29.54%
0.80%
8.74%
-0.27%
8.12%
-14.65%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

152

Sao Tome and Principe

0.00

57.94%

0.00%

152

0.00

35.70%

0.00%

153

Guinea-Bissau

0.00

-65.87%

0.00%

0.00

45.91%

0.00%

154

Turks and Caicos Islands
Democratic Republic of the
Congo
Eritrea
Pitcairn

0.00

-20.81%

0.00%

0.00

N/A

0.00%

0.00
0.00

-54.15%
124.48%

0.00%
0.00%

154

Saint Vincent and the
Grenadines
Lesotho

155

Gibraltar

0.00

21.72%

0.00%

155

156
157

Tuvalu
Tokelau

0.00
0.00

68.02%
23.81%

0.00%
0.00%

156
157

153
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หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
การส่งออกของไทย
อันดับ

ประเทศ

158
159

Western Sahara
Saint Helena
French South Antarctic
Territories
Nauru
Greenland
Turks and Caicos Islands
Norfolk Island
Montserrat
British Indian Ocean Territories
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
Cocos (Keeling) Islands
Niue
Christmas Islands
Anguilla
St. Pierre and Miquelon
Pitcairn
Serbia and Montenegro

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
174

การนาเข้าของไทย

มูลค่าการ
ส่งออกรวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การส่งออก ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
ส่งออก ปี
2552-2557

มูลค่าการ
นาเข้ารวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การนาเข้า ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
นาเข้า ปี
2552-2557

0.00
0.00

N/A
-20.05%

0.00%
0.00%

158
159

Saint Helena
Gibraltar

0.00
0.00

86.40%
14.87%

0.00%
0.00%

0.00

18.20%

0.00%

160

Comoros

0.00

36.08%

0.00%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

N/A
-10.67%
22.22%
74.83%
24.90%
-27.10%
N/A
-22.33%
67.03%
43.10%
N/A
31.95%
-100.00%
N/A
N/A

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

160
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
173

Montserrat
British Indian Ocean Territories
Saint Kitts and Nevis
Bermuda
Anguilla
Niue
Northern Mariana Islands
Wallis and Futuna Islands
Western Sahara
Palau
Christmas Islands
Tonga
Palestine, State of
St. Pierre and Miquelon

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9.86%
0.00%
N/A
-8.97%
0.79%
80.20%
-34.02%
N/A
N/A
-100.00%
43.10%
N/A
N/A
N/A

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

อันดับ

ประเทศ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International Trade Centre
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ตารางที่ 1-4 ประเทศคู่ลงทุนอื่นๆ ของประเทศไทย
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
การลงทุนโดยตรงไปยังต่างประเทศของประเทศไทย

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทย
อันดับ
โลก

16
17
18
19
20
21
22

ประเทศ
โลก
กลุ่มประเทศนักลงทุนหลักใน
ไทย 15 ประเทศ
Middle East /1
Samoa
Bermuda
Panama
Bahamas
New Zealand
Liechtenstein
อื่นๆ

มูลค่าการ
ลงทุนรวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การลงทุน ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
ลงทุน ปี
2552-2557

อันดับ

308,472.48
250,140.67

-38.81%
N/A

100.00%
81.09%

โลก

515.69
303.56
151.86
103.16
91.36
34.28
21.97
57,109.95

-69.34%
-89.85%
-69.04%
-86.51%
13412.47%
-63.09%
-29.92%
-7.90%

0.17%
0.10%
0.05%
0.03%
0.03%
0.01%
0.01%
18.51%

16
17
18

ประเทศ
โลก
กลุ่มประเทศแหล่งลงทุนหลัก
ของไทย 15 ประเทศ
Canada
Bangladesh
Egypt
อื่นๆ

มูลค่าการ
ลงทุนรวม ปี
2552-2557

อัตราการ
เติบโตของ
การลงทุน ปี
2552-2557

ส่วนแบ่งการ
ลงทุน ปี
2552-2557

357,463.52
289,349.08

-46.09%
N/A

100.00%
80.95%

2,289.92
105.79
37.04
65,681.69

-73.00%
-67.15%
72.84%
-56.25%

0.64%
0.03%
0.01%
18.37%

หมายเหตุ : /1 Middle East หรือกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ประกอบด้วยอิหร่าน คูเวต โอมาน กาตาร์ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอื่นๆ
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand)
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จากตารางที่ 1-3 และ 1-4 อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มประเทศตลาดใหม่ หรือกลุ่มประเทศที่
ไทยอาจไม่เคยมีการค้าและการลงทุนระหว่างกันด้วย และ/หรือมีการค้าและการลงทุนด้วยแล้ว แต่
ปริมาณและมูลค่าการค้าและการลงทุนยังน้อยอยู่ ซึ่งรวมกันเกือบ 160 ประเทศ และส่วนใหญ่เป็น
ประเทศในทวีปแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย เบนิน กานา เคนยา เซเนกัล โมซัมบิก แคเมอรูน เป็นต้น
ทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เช่น ชิลี เปรู โคลอมเบีย เอกวาดอร์ ปารากวัย ปานามา เป็นต้น
และทวีปเอเชียในกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต กลุ่ มประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง กลุ่ ม
ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้หลายประเทศ รวมถึงกลุ่มประเทศตะวั นออกกลาง เช่น คาซัคสถาน
อุซเบกิสถาน คีร์กีซ ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ยูเครน ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา อิสราเอล
อิหร่าน อิรัก จอร์แดน ซีเรีย เยเมน เลบานอน เป็นต้น

1.2. สาธารณรัฐคีร์กีซและความน่าสนใจในฐานะประเทศตลาดใหม่
สาธารณรัฐคีร์กีซ หรือประเทศคีร์กีซ เป็ นประเทศตลาดใหม่หนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใ นภู มิ ภาค
เอเชียกลาง อีกทั้งยังเป็นอดีตประเทศสมาชิกสหภาพโซเวียต โดยในประเทศภูมิภาคเดียวกัน
ประกอบไปด้ว ยสาธารณรัฐคาซัค สถาน สาธารณรัฐทาจิกิส ถาน เติร์กเมนิส ถาน สาธารณรั ฐ
อุซเบกิสถาน สาธารณรัฐอาร์เมเนีย สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน สาธารณรัฐเบลารุส สาธารณรัฐ
มอลโดวา ยูเครน และจอร์เจีย รวมทั้งสิ้น 10 ประเทศ
ในที่นี้ คณะผู้วิจัยจะพิจารณาความน่าสนใจของประเทศคีร์กีซ โดยพิจารณาองค์ประกอบ
และปัจจัยของความน่าสนใจหลายๆ ด้าน เช่น ความน่าสนใจในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการ
ลงทุน และความน่าสนใจจากประเด็ นด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจ การค้า และการ
ลงทุน ซึ่งความน่าสนใจดังกล่าวอาจเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ ของประเทศ อาทิ ประวัติศาสตร์ของ
ประเทศ ทาเลที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์ จานวนประชากร ทรัพยากรในประเทศ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยคณะผู้ วิ จั ย จะท าการพิ จ ารณาเปรี ย บเทีย บปั จ จั ย หรื อ องค์ ป ระกอบต่า งๆ ของ
ประเทศตลาดใหม่ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันซึ่งมีระดับการพัฒนาหรือภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ฯลฯ ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้การเปรียบเทียบความน่าสนใจของประเทศตลาดใหม่นั้น มี
ความเหมาะสม และสามารถพิจารณาเปรียบเทียบพร้อมกันได้หมดทุกประเทศที่ทาการพิจารณา1
1

การพิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆ ของประเทศตลาดใหม่ พร้อมกันหมดทุกประเทศ โดยมิได้พิจารณาว่า
ประเทศดังกล่าวมีความแตกต่างในระดับการพัฒนาหรือภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มากน้อยเพียงใด (ซึ่งมัก
เกิดขึ้นกับการเปรียบเทียบประเทศข้ามพื้นที่/ภูมิภาค) อาจทาให้ผลการเปรียบเทียบมีความโน้มเอียง โดยเฉพาะการโน้มเอียงไป
ยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาหรือภาพรวมขององค์ประกอบที่สูงกว่ามากๆ ซึ่งอาจนาไปสู่การละเลยในบางบริบทความน่าสนใจ
ของประเทศที่ถูกมองข้ามไปได้
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รายละเอียดการพิจารณาเปรียบเทียบความน่าสนใจในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้
1.2.1. ความน่าสนใจในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกประเทศตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียกลาง รวมถึงกลุ่มประเทศอดีต
สหภาพโซเวียต เพื่อทาการพิจารณาเปรียบเทียบความน่าสนใจในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุน ทั้งสิ้น 8 ประเทศ ได้แก่ ยูเครน อาร์เมเนีย จอร์เจีย เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน
คาซัคสถาน คีร์กีซ และทาจิกิสถาน
ตารางที่ 1-5 แสดงตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศตลาดใหม่ ในภูมิภาค
ดังกล่าว โดยประเทศคีร์กีซจัดเป็นประเทศตลาดใหม่ที่มีขนาดของระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเล็ก
กล่าวคือ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP อยู่ราว 7.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ของมูลค่า GDP ของประเทศไทยเท่านั้น (ตัวเลข ณ ปี 2557 โดยที่ไทย
มีขนาดของระบบเศรษฐกิจ หรือ GDP อยู่ที่ 380.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในขณะเดียวกัน ก็มี
จานวนประชากรในประเทศเท่ากับ 5.6 ล้านคน ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ
คี ร์กี ซ อยู่ที่ร้อ ยละ 4.1 ต่อ ปี (ตัว เลข ณ ปี 2557) โดยมีอัต ราเงินเฟ้อ ภายในประเทศเท่ า กั บ
ร้อยละ 7.5
เมื่อพิจารณาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน พบว่า คาซัคสถานเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
ขนาดของระบบเศรษฐกิ จ ใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ ของกลุ่ ม ซึ่ ง ในปี 2557 ขนาด GDP ของ
คาซัคสถานอยู่ที่ 225.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่า GDP ของคีร์กีซ 29.7 เท่า ส่วนประเทศ
ที่ มี ข นาดของระบบเศรษฐกิ จ ใหญ่ ร องลงจากคาซั ค สถาน ได้ แ ก่ ยู เ ครน (134.9 พั น ล้ า น
เหรียญสหรัฐ) และอุซเบกิสถาน (63.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตามลาดับ ส่วนประเทศที่มีจานวน
ประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดในกลุ่ม ได้แก่ ยูเครน ซึ่งมีจานวนประชากรในประเทศทั้งสิ้น 44.3
ล้านคน มากกว่าคีร์กีซราว 7.9 เท่า รองลงมาด้วยคาซัคสถาน (28.9 ล้านคน) และอุซเบกิสถาน
(17.9 ล้านคน) ตามลาดับ
ในส่วนของข้อมูลดัชนีทางเศรษฐกิจที่สาคัญอื่น คีร์กีซถูกจัดอยู่ในอันดับ 108 ของโลก
ในการจั ด อั น ดั บ ความสามารถทางการแข่ ง ขั น (Global Competitiveness Index : GCI) ของ
World Economic Forum (WEF) ส่วนอันดับดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Doing
Business Index ซึ่งจัดทาโดย World Bank นั้น พบว่า คีร์กีซอยู่อันดับ 102 ของโลก ซึ่งอยู่ใ น
อันดับสูงกว่าประเทศในกลุ่มเดียวกันอย่างอุซเบกิสถานและทาจิกิสถาน
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ในด้านของกฎหมายและกฎระเบียบ คีร์กีซมีอันดับดัชนี Rule of Law Index ที่อันดับ 74
ของโลก ขณะที่ ก ารจั ด การและการควบคุ ม ปั ญ หาคอร์ รั ป ชั่ น ในประเทศ คี ร์ กี ซ ถู ก จั ด อั น ดั บ
Corruption Perceptions Index (CPI) อยูใ่ นอันดับ 136 ของโลก จากอันดับทั้งสอง สะท้อนให้เห็น
ว่า คีร์กีซยังมี การบังใช้กฎหมายและกฎระเบียบในประเทศที่ ไม่เ ข้มงวดมากนัก ขณะเดียวกัน
รั ฐ บาลก็ ยั ง ค่ อ นข้ า งขาดการจั ด การและการควบคุ ม ปั ญ หาคอร์ รั ป ชั่ น ในประเทศ โดยหาก
เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ มด้ว ยกั น คีร์กีซยังมีศักยภาพในด้านทั้งสองดีกว่าเพียงประเทศ
อุซเบกิสถานเท่านั้น
ในด้านการพัฒนาของระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ คีร์กีซมีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ไม่ค่อยดีนัก โดยมีอันดับ Logistic Performance Index (LPI) อยู่ในอันดับ 149 ของโลก
ซึ่งอยู่ในอันดับต่าสุดของกลุ่ม และมีอันดับ Network Readiness Index (NRI) อยู่ในอันดับ 98 ของ
โลก ซึ่งมีอันดับดีกว่าเพียงประเทศทาจิกสถานเท่านั้น
นอกจากนี้ ในด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของประเทศ คี ร์ กี ซ มี อั น ดั บ Human
Capital Index (HCI) ที่ อั น ดั บ 44 ของโลก และอั น ดั บ Human Development Index (HDI) ที่
อันดับ 125 ของโลก
กล่าวโดยสรุป คีร์กีซเป็นประเทศขนาดเล็กที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ทั้งในด้านของ
กฎหมายและกฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งนี้ จากอันดับดัชนีตัวชี้วัดที่สาคัญ สะท้อนให้เห็นว่า ระดับการพัฒนาของคีร์กีซยังอยู่ใน
ระดับที่ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตลาดใหม่ในภูมิภาคเดียวกัน

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐคีร์กีซ

1-19

Important Global Indices

Economic Indicators

ตารางที่ 1-5 ตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียกลาง รวมถึงกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต
Indicators
Gross Domestic Product (GDP)
2014 (billion USD)
Gross Domestic Product at PPP
2014 (billion USD)
Real GDP Growth 2014 (%)
Value of Exports 2014 (billion USD)
Value of Imports 2014 (billion USD)
Population 2014 (million persons)
GDP per capita 2014 (USD)
Inflation rate 2014 (%)
Unemployment Rate 2014 (%)
Global Competitiveness Index (GCI)
2015 (Rank of 144 countries)
Doing Business Index 2015 (Rank of
189 countries)
Rule of Law Index 2015 (Rank of 102
countries)
Corruption Perceptions Index (CPI)
2014 (Rank of 174 countries)
Economic Freedom Index 2015
(Rank of 178 countries)

Ukraine

Armenia

Georgia

Turkmenistan

Uzbekistan

Kazakhstan

Kyrgyz Rep.

Tajikistan

134.9

11.1

16.1

47.5

63.1

225.6

7.6

9.2

373.1

24.3

34.3

82.2

170.3

420.6

19.3

22.2

-6.5
52.46
60.40
44.3
3,082.5
12.1
8.8

3.2
1.75
4.02
3.1
3,646.7
3.0
15.9

5.0
4.49
8.33
4.9
3,670.0
3.1
14.9

10.1
21.78
16.15
5.2
9,031.5
6.0
60.0

7.0
13.32
12.50
28.9
2,037.7
8.4
4.9

4.6
87.25
47.56
17.9
12,276.4
6.7
5.1

4.1
2.01
5.54
5.6
1,342.0
7.5
8.6

6.0
0.65
4.35
8.1
1,099.0
6.1
2.5

76

85

69

N/A

N/A

50

108

91

96

45

15

N/A

141

77

102

166

70

N/A

29

N/A

81

65

74

N/A

142

94

N/A

169

166

126

136

152

162

52

22

172

160

69

82

140
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Indicators
Logistic Performance Index (LPI)
2014 (Rank of 144 countries)
Network Readiness Index (NRI)
2015 (Rank of 143 countries)
Human Capital Index (HCI) 2015
(Rank of 124 countries)
Human Development Index (HDI)
2014 (Rank of 187 countries)
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Ukraine

Armenia

Georgia

Turkmenistan

Uzbekistan

Kazakhstan

Kyrgyz Rep.

Tajikistan

61

92

116

140

129

88

149

114

71

58

60

N/A

N/A

40

98

117

31

43

N/A

N/A

N/A

37

44

65

83

87

79

103

116

70

125

133

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก World Bank, IMF, CIA Factbook, WEF, The Heritage Foundation, Transparency International และ UNDP
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1.2.2. ความน่าสนใจในประเด็นด้านอื่นๆ
ส าหรับความน่ าสนใจของประเทศตลาดใหม่ ใ นประเด็ นอื่ นๆ คณะผู้ วิจัยได้ ห ยิ บ ยก
ประเด็นเรื่องจานวนประชากรในประเทศและการเติบโตของประชากรภายในประเทศซึ่งบ่งบอกถึง
ขนาดตลาดในปัจจุบันและโอกาสในการทาการค้าและธุรกิจในอนาคต ประเด็นเรื่องจานวนแรงงาน
ต้นทุนค่าจ้าง และประสิทธิภาพของแรงงาน ซึ่งสะท้อนขนาดตลาดแรงงานในประเทศ ความยาก
ง่ายในการสรรหาแรงงานเข้าสู่ภาคธุรกิจ คุณภาพของแรงงาน และต้นทุนค่าจ้างของประเทศนั้น
ประเด็นความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ อันแสดงถึงภาพรวมของขีดความสามารถ
ศักยภาพ และองค์ประกอบสาคัญต่างๆ ของประเทศที่มีผลต่ อการค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ
ในประเทศ และประเด็นเรื่องความมั่นคงทางการเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล และกฎหมายและ
กฎระเบียบในประเทศ ซึ่ง ประเด็นดังกล่ าวมักเป็นหนึ่งในหัว ข้อ ที่ได้ รับ ความสนใจและถู ก ให้
ความสาคัญจากนักลงทุนและธุรกิจต่างชาติจานวนมาก โดยเฉพาะกับนักลงทุนและธุรกิจต่างชาติ
ที่ต้องการขยายฐานการผลิต หรือย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ
1.2.2.1. อัตราการเติบโตของประชากรในประเทศตลาดใหม่และการคาดการณ์จานวน
ประชากรในอนาคต
ตารางที่ 1-6 แสดงอัตราการเติบโตของประชากรในประเทศตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
กลางและกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต รวมถึงแสดงตัวเลขคาดการณ์จานวนประชากรใน
อนาคตของประเทศดังกล่าวในปี 2558 (2015) 2563 (2020) 2568 (2025) และ 2593 (2050) โดย
สาหรับประเทศคีร์กีซ คีร์กีซมีประชากรอาศัยอยู่ในประเทศ 5.6 ล้านคน ในปี 2557 โดยจานวน
ประชากรดังกล่าวเมื่อเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกจะอยู่ในอันดับ 114 ของโลก
ด้วยอัตราการเติบโตของประชากรที่อยู่ที่ร้อยละ 1.25 จานวนประชากรของคีร์กีซ ในปี
2558 จะอยู่ที่ประมาณ 5.67 ล้านคน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มากนัก โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน พบว่า คีร์กีซเป็ นประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่มีประชากรน้อยที่สุ ดใน
ภูมิภาคเอเชียกลางและกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต โดยมีประชากรใกล้เคียงกับประเทศ
จอร์เจีย อาร์เมเนีย และเติร์กเมนิสถาน ในขณะที่ประเทศในกลุ่มที่มีประชากรในประเทศมากที่สุด
คือ ยูเครน (44.3 ล้านคน) ตามมาด้วยประเทศอุซเบกิสถาน (28.9 ล้านคน) และคาซัคสถาน (17.9
ล้านคน) ตามลาดับ

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

1-22

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐคีร์กีซ

หากพิ จ ารณาการเติ บ โตของประชากรในระยะยาว คี ร์ กี ซ จะยั ง มี ก ารเติ บ โตของ
ประชากรต่อไป โดยในปี 2593 หรือในอีกประมาณ 35 ปีข้างหน้า ประชากรในประเทศคีร์กีซจะมี
อยู่ราว 7.1 ล้านคน (คิดเป็นประมาณ 1.25 เท่าจากประชากรในปี 2558) โดยจัดอยู่ในอันดับ 112
ของโลก โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศในภูมิภาค ได้แก่ ยูเครน อาร์เมเนีย และจอร์เจีย
กลับพบว่า ประชากรในประเทศเหล่านี้กลับมีแนวโน้มที่ลดลง
จึงอาจสรุปได้ว่า แม้จานวนประชากรในประเทศคีร์กีซจะอยู่ในจานวนที่ไม่สูงมากเหมือน
อย่างประเทศยูเครน อุซเบกิสถาน และคาซัคสถาน ซึ่งมีประชากรในประเทศเกินกว่า 15 ล้านคน
ทั้งสิ้น แต่การเติบโตของประชากรคีร์กีซยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเติบโตดังกล่าวจะเป็นผลดี
และโอกาสต่อการเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศดังกล่าวไม่มากก็น้อย
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ตารางที่ 1-6 อัตราการเติบโตของประชากรในประเทศตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียกลาง รวมถึงกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต
และคาดการณ์จานวนประชากรในอนาคต
Indicators
Population 2014 (million persons)
Rank of Population 2014
Forecast Population in 2015
(million persons)
Rank of Population 2015
Population Growth 2015 (%)
Forecast Population in 2020
(million persons)
Rank of Population 2020
Forecast Population in 2025
(million persons)
Rank of Population 2025
Forecast Population in 2050
(million persons)
Rank of Population 2050

Ukraine
44.3
32

Armenia
3.1
137

Georgia
4.9
122

Turkmenistan
5.2
120

Uzbekistan
28.9
45

Kazakhstan
17.9
62

Kyrgyz Rep.
5.6
114

Tajikistan
8.1
97

44.43

3.06

4.93

5.23

29.2

18.16

5.67

8.19

31
0.29

135
-1.29

121
0.61

119
0.58

45
1.04

60
1.45

114
1.25

95
1.11

43.9

3.0

4.9

5.5

30.6

19.1

6.0

8.9

32

139

124

117

45

64

114

94

42.9

3

4.9

5.8

31.8

19.8

6.2

9.5

35

140

125

116

49

65

114

94

37.1

2.5

4.7

6.6

35.1

22.2

7.1

12.1

54

145

129

114

57

72

112

89

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก US Consensus, CIA Factbook และ UN
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1.2.2.2. จานวนแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่า และผลิตผลของแรงงานในประเทศตลาดใหม่
ตาราง 1-7 แสดงจานวนแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่า และผลิตผลของแรงงานในประเทศตลาด
ใหม่ในภูมิภาคเอเชียกลาง รวมถึงกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต โดยหากพิจารณาข้อมูลของ
คีร์กีซ จะพบว่า ประเทศคีร์กีซมีจานวนแรงงานในประเทศอยู่ราว 2.62 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ
46.79 ของจานวนประชากรทั้งหมดในประเทศ โดยแรงงานกลุ่มดังกล่า วประกอบด้วยแรงงานใน
ภาคการเกษตรเป็นหลัก คือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ของจานวนแรงงานทั้งหมด ขณะที่แรงงาน
ในภาคส่ ว นเศรษฐกิ จที่มีสั ดส่ ว นรองลงมา ได้แก่ แรงงานในธุ รกิจบริการ (ร้อ ยละ 39.5) และ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 12.5) ตามลาดับ
ทั้งนี้ อัตราการว่างงานของประเทศคีร์กีซอยู่ที่ร้อยละ 8.6 ซึ่งอยู่ในอัตราที่ไม่ได้สูงมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศในภูมิภาคเดียวกันที่มีอัตราการว่างงานมากถึงร้อยละ 60 (เติร์กเม
นิสถาน) โดยประสิทธิผลการทางานของแรงงานในประเทศคีร์กีซนั้น ยังอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต่า
กล่าวคือ โดยเฉลี่ยแรงงานสามารถสร้างผลิตผลได้เพียง 1.36 เหรียญสหรัฐต่อแรงงาน 1 คน
เท่านั้น
จากข้อมูลข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า คีร์กีซมิได้เป็นประเทศที่มีตลาดแรงงานขนาดใหญ่
ในประเทศ โดยแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและบริการ ส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ ตัวเลขประสิทธิผลการทางานของแรงงาน (Labour Productivity)
ของแรงงานคีร์กีซนั้น ยังอยู่ในค่าที่ค่อนข้างต่า โดยหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค
เดียวกัน จะพบว่า ประเทศที่มีความน่าสนใจในประเด็นที่ทาการพิ จารณานี้ (ประเด็นเรื่องจานวน
แรงงาน ค่าจ้างขั้นต่า และผลิตผลของแรงงานในประเทศ) ได้แก่ อุซเบกิสถาน ซึ่งในประเทศมี
แรงงานอยู่เป็นจานวนมาก (22.11 ล้านคน) และคาซัคสถาน ซึ่งแรงงานในประเทศมีอยู่ในสัดส่วน
ที่ ม าก (คิ ด เป็ น ราวร้ อ ยละ 61 ของจ านวนประชากรในประเทศ) และแรงงา นในประเทศมี
ประสิ ทธิ ผ ลทางการผลิ ต ที่สู งที่สุ ดในกลุ่ ม ประเทศที่ ทาการพิจ ารณา (12.60 เหรียญสหรัฐต่ อ
แรงงาน 1 คน) โดยทั้งสองประเทศ (อุซเบกิสถาน และคาซัคสถาน) ต่างก็มีปัจจัยความน่าสนใจ
ด้านแรงงานของประเทศที่สูงกว่าคีร์กีซค่อนข้างมาก
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ตารางที่ 1-7 จานวนแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่า และผลิตผลของแรงงานในประเทศตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียกลาง รวมถึงกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต
Indicators
Population 2014 (million persons)
Labor Force 2014 (million persons)
% of Labor Force to Total Population 2014
(%) /1
Occupation (% to Total Labor Force)
Agriculture
Industry
Services
Unemployment Rate 2014 (%)
Area (Km2)
Population Density (persons per Km2) /1
Minimum monthly wage (USD)
Minimum daily wage (USD) /1
Gross Domestic Product (GDP) 2014 (billion
USD)
Labor Productivity
GDP per Labor Force 2014 (USD per
person) /1

Ukraine
44.3
22.11

Armenia
3.1
1.49

Georgia
4.9
1.96

Turkmenistan
5.2
2.3

Uzbekistan
28.9
17.24

Kazakhstan
17.9
9.1

Kyrgyz Rep.
5.6
2.62

Tajikistan
8.1
2.21

49.91

48.06

40.00

44.23

59.65

50.84

46.79

27.28

5.6
26
68.4
8.8
603,550
0.000073
147.50
6.70

39
17
44
15.9
29,743
0.000104
111.14
5.05

55.6
8.9
35.5
14.9
69,700
0.000070
11.49
0.52

48.2
14
37.8
60
488,100
0.000011
N/A
N/A

25.9
13.2
60.9
4.9
447,400
0.000065
43.74
1.99

25.8
11.9
62.3
5.1
2,724,900
0.000007
121.48
5.52

48
12.5
39.5
8.6
199,951
0.000028
N/A
N/A

46.5
10.7
42.8
2.5
143,100
0.000057
52.38
2.38

134.9

11.1

16.1

47.5

63.1

225.6

7.6

9.2

3.05

3.58

3.29

9.13

2.18

12.60

1.36

1.14

หมายเหตุ : /1 ประมวลโดยคณะผู้วิจยั
ที่มา :บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก CIA Factbook และการประมวลโดยคณะผู้วิจัย
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1.2.2.3. ความสามารถทางการแข่งขันโดยเปรียบเทียบ
ตารางที่ 1-8 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
ตลาดใหม่ใ นภูมิภาคเอเชียกลาง รวมถึ งกลุ่ มประเทศอดีต สหภาพโซเวียต โดยพิจารณาจาก
Global Competitiveness Index (GCI) ในปี 2553 (2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556
(2013) 2557 (2014) และ 2558 (2015) รวม 6 ปี โดยจะพบว่า ประเทศคีร์กีซเป็นประเทศหนึ่งที่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านความสามารถทางการแข่งขันค่อนข้างคงที่ โดยในช่วงระหว่างปี 2553-2557
อันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ หรืออันดับ GCI เพิ่มขึ้น 2 อันดับ (จากอันดับ
123 ของโลกในปี 2553 เป็ น อั น ดั บ 121 ของโลกในปี 2557) โดยการเปลี่ ยนแปลงด้ า น
ความสามารถทางการแข่งขันของคีร์กีซ เพิ่งจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปี 2558 โดย
อันดับ GCI ของคีร์กีซในปีดังกล่าวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 108 ของโลก
ตารางที่ 1-8 ความสามารถทางการแข่งขันโดยเปรียบเทียบของประเทศตลาดใหม่ใน
ภูมิภาคเอเชียกลาง รวมถึงกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต
Country
Ukraine
Armenia
Georgia
Turkmenistan
Uzbekistan
Kazakhstan
Kyrgyz Rep.
Tajikistan

2553
(2010)
82
97
90
N/A
N/A
67
123
122

2554
(2011)
89
98
93
N/A
N/A
72
121
116

2555
(2012)
82
92
88
N/A
N/A
72
126
105

2556
(2013)
73
82
77
N/A
N/A
51
127
100

2557
(2014)
84
79
72
N/A
N/A
50
121
N/A

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก WEF
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(2015)
76
85
69
N/A
N/A
50
108
91
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1.2.2.4. เสถียรภาพทางการเมือง การควบคุมปัญหาคอร์รัปชั่น และปัจจัยธรรมาภิบาล
ต่างๆ ของประเทศ
ตารางที่ 2-28 แสดงปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านธรรมาภิบาล 2 ของประเทศตลาดใหม่ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันกลาง รวมถึงกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต อันได้แก่ อิสรภาพในการ
ออกเสี ย ง (Voice and Accountability) เสถี ย รภาพทางการเมื อ งและการปราศจากความ
รุ น แรง/ปั ญ หาก่ อ การร้ า ย (Political Stability and Absence of Violence (or Terrorism))
ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด การของภาครั ฐ (Government Effectiveness) การออก
กฎหมายเพื่อเอื้ออานวยภาคเอกชน (Regulatory Quality) การบังคับใช้กฎหมาย (Rule of
Law) และการควบคุมปัญหาคอร์รัปชั่น (Control of Corruption) โดยพบว่า ประเทศคีร์กีซ
เป็นประเทศหนึ่งที่เสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรงในประเทศยังไม่สูง
มากนั ก โดยได้ รั บ คะแนนดั ช นี ดั ง กล่ า วที่ -0.91 คะแนน ส่ ว นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย/
กฎระเบียบภายในประเทศ หรือการแก้ไขปัญ หาคอร์รัปชั่นเอง ก็ ยังมีคะแนนดัชนีใ นด้ า น
ดังกล่ าวยัง ไม่สู งนัก กล่ าวคื อ คะแนนดัชนี Rule of Law เท่ากับ -1.14 และคะแนนดั ช นี
Control of Corruption เท่ากับ -1.12 คะแนน ตามลาดับ
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ข้อสังเกตหนึ่งคือ แม้ว่า
คะแนนในประเด็นด้านเสถี ยรภาพทางการเมือง การควบคุมปัญหาคอร์รัปชั่น และปัจจัย
ธรรมาภิบาลต่างๆ ของประเทศ จะไม่สูงมาก หากแต่ในประเด็นของคุณภาพของกฎหมาย/
กฎระเบียบภายในประเทศ (Regulatory Quality) เป็นด้านหนึ่งที่คีร์กีซได้รับคะแนนดัชนีใน
ประเด็นดังกล่าวอยู่ที่ค่อนข้างสูง กล่าวคือ ได้คะแนนอยู่ที่ -0.33 คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นคะแนน
ในอันดับต้นๆ ของกลุ่มประเทศตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันกลาง รวมถึงกลุ่มประเทศ
อดีตสหภาพโซเวียต ที่ทาการพิจารณา จากข้อสังเกตนี้ แสดงให้เห็นถึงความเอื้ออานวยจาก
กฎหมาย/กฎระเบียบด้า นการลงทุนของประเทศที่ รัฐบาลช่ว ยให้นักลงทุนสามารถเข้ า มา
ลงทุนได้ง่ายขึ้น
2

คะแนนปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านธรรมาภิบาล (Worldwide Governance Indicators Score: WGI) เป็นคะแนนซึ่งธนาคารโลก (World
Bank) จัดทาขึ้น เพื่อใช้ประเมินและเปรียบเทียบระดับความเป็นธรรมาภิบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกในประเด็น 6 ประเด็น
โดยคะแนนของประเทศส่วนใหญ่จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างช่วง -2.50 คะแนน ถึง 2.50 คะแนน (แต่สามารถมีค่าน้อยกว่าหรือ
สูงกว่าช่วงดังกล่าวได้) โดยยิ่งคะแนนต่าหรือติดลบมาก แสดงว่าประเทศดังกล่าวมีปัจจัยในประเด็นนั้นต่า และยิ่งคะแนนสูงหรือ
เป็นบวกมาก ก็แสดงว่าประเทศดังกล่าวมีปัจจัยในประเด็นนั้นสูง ตัวอย่างเช่น ในประเด็นการควบคุมปัญหาคอร์รั ปชั่น ประเทศที่
ได้คะแนนปัจจัยดังกล่าวติดลบมาก แสดงว่าประเทศดังกล่าวมีการควบคุมปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศที่ต่า/ขาดประสิทธิภ าพ
ขณะที่ประเทศที่ได้คะแนนปัจจัยดังกล่าวเป็นบวกมาก แสดงว่าประเทศดังกล่าวมีการควบคุมปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศที่สูง/มี
ประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 1-9 เสถียรภาพทางการเมือง การควบคุมปัญหาคอร์รัปชั่น และปัจจัยธรรมาภิบาลต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง
รวมถึงกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต
Country
Voice and Accountability
Political Stability and Absence of
Violence (or Terrorism)
Government Effectiveness
Regulatory Quality
Rule of Law
Control of Corruption

Ukraine
-0.33

Armenia
-0.60

Georgia
0.10

Turkmenistan
-2.17

Uzbekistan
-1.94

Kazakhstan
-1.22

Kyrgyz Rep.
-0.57

Tajikistan
-1.48

-0.76
-0.65
-0.64
-0.83
-1.09

0.07
0.07
0.23
-0.31
-0.47

-0.46
0.53
0.74
-0.02
0.36

0.17
-1.32
-2.12
-1.36
-1.34

-0.55
-0.94
-1.63
-1.20
-1.23

-0.38
-0.54
-0.38
-0.67
-0.90

-0.91
-0.69
-0.33
-1.14
-1.12

-1.14
-1.08
-1.07
-1.24
-1.19

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก WEF
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1.3. บทสรุป
จากการประเมิ น ความน่ า สนใจในประเด็ น ต่ า งๆ ของประเทศตลาดใหม่ ใ นภู มิ ภ าค
เอเชียกลาง รวมถึงกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต พบว่า คีร์กีซเป็นประเทศตลาดใหม่ที่มีขนาด
ของระบบเศรษฐกิจที่ไม่ใหญ่มาก โดยมีจานวนประชากรในประเทศอยู่ที่ 5.6 ล้านคน อย่างไรก็ดี
ด้วยอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ราวร้อยละ 4.1 และอัตราการเติบโตของประชากร
ภายในประเทศ ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.5 คาดการณ์ได้ว่าในอนาคต ประเทศดังกล่าวจะมีการขยายตัว
ของเศรษฐกิ จและสั ง คม ซึ่งจะนาไปสู่ ก ารพั ฒ นาของประเทศอี ก มาก โดยเฉพาะในส่ ว นของ
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทั้งนี้ ในด้านความสามารถทางการแข่งขัน คีร์กีซยัง มีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่
ไม่ไ ด้สู งมากนัก โดยในกลุ่ มประเทศในภูมิ ภาคเอเชี ยกลาง รวมถึ งกลุ่ มประเทศอดีต สหภาพ
โซเวียตที่ทาการพิจารณาด้วยกัน คีร์กีซมีอันดับ Global Competitiveness Index (GCI) น้อยที่สุด
ในกลุ่ม ถึงกระนั้น แนวโน้มของความสามารถทางการแข่งขันของประเทศคีร์กีซนั้น เริ่มมีทิศทาง
ที่ดีขึ้น โดยเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปี 2558
ส่วนในประเด็นความน่าสนใจอื่นๆ เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศคีร์กีซ รวมถึง
ปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศ อาจยังไม่สูดีนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงการเข้าไปลงทุนในประเทศดังกล่าวแล้ว กฎหมายและกฎระเบียบ
ของประเทศซึ่งค่อนข้างมีความเอื้ออานวยกว่าในหลายประเทศในภูมิภาค อาจเป็นจุดสาคัญที่
สร้างแรงดึงดูดและความน่าสนใจให้กับประเทศตลาดใหม่ประเทศนี้ได้
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐคีร์กีซ
2.1. บทนา
สาธารณรัฐคี ร์กี ซ (The Kyrgyz Republic) หรือ ประเทศคี ร์กีซ เป็น หนึ่งในประเทศซึ่ ง
ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง (Central Asia) มีพื้นที่ขนาดราว 2 แสนตารางกิโลเมตร หรือ คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 39 ของขนาดพื้นที่ของประเทศไทย มีประชากรอาศัยอยู่ 5.67 ล้านคน
และมีขนาดระบบเศรษฐกิจ หรือขนาด GDP ของประเทศ เท่ากับ 7.65 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี
2557 (ในปีเดียวกัน ขนาด GDP ของประเทศไทยเท่ากับ 380.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ)
ในด้านประวัติศาสตร์ ประเทศคีร์กีซมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และมีส่วนเชื่อมโยงไปกับ
ประวัติศาสตร์ของหลายประเทศซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลางด้วยกัน ในด้านภูมิศาสตร์ ประเทศ
คีร์กีซมีภูมิประเทศซึ่งประกอบไปด้วยหุบเขา ที่ราบสูง และทะเลสาบขนาดใหญ่ มีภูมิอากาศอบอุ่น
ในช่ว งฤดูร้อ น และมีภูมิอ ากาศหนาวเย็นในช่ว งฤดูหนาว ในด้านทรัพยากร ประเทศคี ร์กีซ มี
ทรัพ ยากรทางธรรมชาติ อาทิ สิ นแร่ หรือ แหล่ งน้าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ในด้านประชากร
ประเทศคีร์กีซมีประชากรอาศัยอยู่เพียงไม่มาก หากแต่ประกอบด้วยคนหลากหลายชาติพันธุ์ อาทิ
ชาวคีร์กีซ ชาวอุซเบก ชาวรัสเซีย ฯลฯ ในด้านการเมืองและการปกครอง ประเทศคีร์กีซปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย โดยแต่เดิมเคยอยู่ภายใต้สหภาพโซเวียตและเพิ่งแยกตัวออกมาหลังจาก
การล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในด้านเศรษฐกิจ ประเทศคีร์กีซมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา อันเป็นผลจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศ
และในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ประเทศ
คีร์กีซก็เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียกลางที่มีความพร้อมในปัจจัยดังกล่าว
จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจกล่ าวได้ว่าการทาการศึกษาข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงลึกของ
ประเทศคี ร์ กี ซ เพื่ อ วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพ โอกาส และลู่ ท างด้ า นการลงทุ น ในประเทศดั ง กล่ า ว
ชี้บทเรียนส าคั ญ ส าหรับนักลงทุนและผู้ ประกอบการไทยที่มีค วามสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการดาเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการลงทุนของ
ประเทศไทยต่อไปในอนาคต
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จากภาพที่ 2-1 ซึ่งแสดงข้อมูลพื้นฐานของประเทศคีร์กีซ พบว่า ประเทศคีร์กีซมีพื้นที่
199,951 ตารางกิโลเมตร มีขนาด GDP ในปี 2557 เท่ากับ 7.65 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่หาก
พิ จารณาขนาด GDP at PPP จะพบว่ามีขนาดเท่ากับ 19.29 พันล้ านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิ ดเป็น
อันดับที่ 143 ของโลก ในส่วนของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ Real GDP
Growth พบว่า ประเทศคีร์กีซมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในปี 2557 เทียบกับปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ
4.1 ประชากรในประเทศมีรายได้เฉลี่ ยต่อหัวอยู่ที่ 1,400 เหรียญสหรัฐ (และมี GDP per capita at
PPP เท่ากับ 3,400 เหรียญสหรัฐ) ตัวเลขขนาดเศรษฐกิจ หรือ GDP ของประเทศข้างต้น สามารถ
แบ่งออกเป็นสัดส่วนของภาคการเกษตรเท่ากับร้อยละ 19.3 ภาคอุตสาหกรรมเท่ากับร้อยละ 31.1
และภาคบริก ารเท่ากั บร้อ ยละ 49.6 ส าหรับตัว เลขอัต ราเงินเฟ้อ ของประเทศ อยู่ที่ร้อ ยละ 7.6
ตัวเลขอัตราการว่างงานอยู่ที่ราวร้อยละ 8.4 นอกจากนี้ ในด้านการค้าระหว่างประเทศ ประเทศ
คี ร์ กี ซ มี ก ารส่ ง ออกและน าเข้ า ในปี 2557 คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 2.01 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ และ 5.54
พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามลาดับ ส่งผลให้ป ระเทศคีร์กีซเป็นประเทศผู้ส่งออกในอันดับที่ 147 ของ
โลก และเป็นประเทศผู้นาเข้าในอันดับที่ 124 ของโลก
ประเทศคีร์กีซมีประชากรจานวนทั้งสิ้นราว 5.67 ล้านคน ในขณะที่จานวนแรงงานใน
ระบบเศรษฐกิจมีจานวนประมาณ 2.615 ล้านคน แบ่งออกเป็นแรงงานในภาคการเกษตรร้อยละ
48 ของแรงงานทั้งหมด ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 12.5 และภาคบริการ 39.5 ประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศพูดภาษาคีร์กีซ และใช้ทั้งภาษาคีร์กีซและรัสเซียในการติดต่อทางราชการและทาง
ธุรกิจ นอกจากนี้ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม
เมื อ งหลวงของประเทศคี ร์ กี ซ คื อ กรุ ง บิ ช เคก (Bishkek) โดยมี ส นามบิ น ทั้ ง หมดใน
ประเทศอยู่ 29 แห่ง และมีท่าเรือในประเทศอยู่ 1 แห่ง
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2.2. ประวัติศาสตร์โดยสังเขป
หากพิ จารณาจากประวัติศ าสตร์ ใ นอดีต ของประเทศคี ร์กีซ จะพบว่า พื้นที่ที่ประเทศ
คี ร์กี ซตั้งอยู่ใ นปัจจุบันเป็นพื้ นที่ ซึ่ง มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 2,000 ปี โดยสามารถแบ่ง
ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ ของประเทศคีร์กีซ ออกเป็น (1) ยุคต้น (Early Kyrgyz Era) (2) ยุคกลาง
(Medieval Era) (3) ยุ ค สมั ย สหภาพโซเวี ย ต (Soviet Era) และ (4) ยุ ค ปั จ จุ บั น (Independent
Kyrgyzstan)
ในช่วงยุคแรกของประวัติ ศาสตร์ ซึ่งคาดการณ์ว่าอยู่ในช่วงเวลา 200 ปีก่อนคริสตกาล
เป็นช่วงที่มีการจดบันทึกเกี่ยวกับกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูมิภาคเอเชียกลาง (Central
Asia) ในปัจจุบัน โดยคาดว่ากลุ่มคนดังกล่าวเดินทางอพยพมาจากพื้นที่แถบไซบีเรีย ตอนกลาง
(Central Siberia) ซึ่งอยู่บริเวณตอนเหนือของภูมิภาคเอเชียกลางขึ้นไป และกลุ่มคนเหล่านั้นได้มา
ตั้งรกรากในพื้นที่ทางตอนเหนือของพื้นที่ที่เป็นภูมิภาคเอเชียกลางในปัจจุบัน ทั้งนี้ ได้มีกลุ่มชน
เผ่าก๊อกเติร์ก (Gokturk) และไอร์เกอร์ (Uyghur) เป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มที่ มาตั้งรกรากอาศัยอยู่ ใ น
ภูมิภาคแห่งนีเ้ ช่นกัน
ต่อมา ในช่วงต้นของยุคกลางของประวัติศาสตร์ ราวช่วงคริสตศักราชที่ 840 กองทัพ ชน
เผ่าคีร์กีซในขณะนั้นได้ ขยายอานาจเข้าโจมตีเมืองหลวงของชนเผ่า ไอร์เกอร์ และยึดครองเมือง
ดังกล่าว ก่อนเริ่มย้ายผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นตอนเหนือของประเทศคีร์กีซ์ใน
ปัจจุบัน จากนั้น กองทัพคีร์กีซได้ขยายอาณาเขตของอาณาจักรลงมาตามแนวเทือกเขาเทียนซาน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างคริสตศตวรรษที่ 12 และ 13 กองทัพมองโกล นาโดยเจงกิสคาน ได้
ขยายอานาจและเข้ารุกรานอาณาจักรคีร์กีซ ส่งผลทาให้พื้นที่เกือบทั้งหมดของอาณาจักรคีร์กีซตก
อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรมองโกล กลุ่มชาวคีร์กีซส่วนหนึ่ง จึงได้อพยพลงมาทางตอน
ใต้ (บริเวณพื้นที่ที่เป็นประเทศคีร์กีซในปัจจุบัน ) ก่อนจะถูกรุกรานและตกอยู่ภายใต้การปกครอง
โดยอาณาจักรจีน (สมัยราชวงศ์แมนจู) และอาณาจักรอุซเบก (Uzbek) ตามลาดับ
ในช่วงระหว่างที่ อาณาจักรคีร์กีซตกอยู่ภายใต้อานาจของอาณาจักรอื่นนั้น จักรวรรดิ
รัสเซียได้มีการขยายอานาจเข้ามาในภูมิภาคเอเชียกลางมากขึ้นเรื่อย และในปี 2419 (1876) ซึ่ง
เป็นช่วงปลายสุดของยุคกลางของประวัติศาสตร์คีร์กีซ จักรวรรดิรัสเซียได้เข้ายึดครองดินแดนใน
ภูมิภาคนีท้ ั้งหมด ซึ่งรวมถึงอาณาจักรคีร์กีซเข้าไปด้วย
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ช่วงเวลาของการขึ้นยุคสมัยของสหภาพโซเวียตเริ่มขึ้น ภายหลังจากการก่อตั้งสหภาพ
โซเวียต (Soviet Union) ในปี 2465 (1922) ทาให้ดินแดนคีร์กีซและภูมิภาคเอเชียกลางถูกรวมเข้า
ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2479 (1936) สหภาพโซเวียตได้สถาปนาสาธารณรัฐโซเวียต คีร์กีซ
(Kirghiz Soviet Socialist Republic: KSSR) ขึ้ น ในฐานะหนึ่ ง ในสาธารณรั ฐ ภายใต้ ส หภาพโซ
เวี ย ต ซึ่ ง ในช่ ว งที่ ป ระเทศคี ร์ กี ซ เข้ า ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสหภาพโซเวี ย ตนั้ น ได้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศคีร์กีซเป็นอย่างมาก โดยในด้านการพัฒนาประเทศ สหภาพโซเวียต
ได้เข้ามาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในประเทศคีร์กีซเป็นจานวน
มาก เช่น ถนน โรงไฟฟ้า โรงผลิตน้าประปา เป็นต้น ในด้านประชากรและศาสนา มีการอพยพและ
ย้ายคนจากหลายพื้นที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศคีร์กีซ ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวประกอบไปด้วยหลาย
ชนชาติ อาทิ ชาวอุซเบก ชาวเยอรมนี ชาวเกาหลีเหนือ ฯลฯ ส่งผลทาให้เกิดการเข้ามาของศาสนา
อิสลามในประเทศคีร์กีซขึ้น ซึ่งต่อมาศาสนาอิสลามได้กลายมาเป็นศาสนาประจาชาติของประเทศ
คีร์กีซดังในปัจจุบัน นอกจากนี้ ในด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมรัสเซีย ได้ถูกนาเข้ามาในช่วงเวลา
ดังกล่าว และผสมผสานเข้ากั บวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่เดิม จึงอาจเห็นได้ว่า วัฒนธรรมคีร์ กี ซใน
ปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของรัสเซียอยู่ระดับหนึ่ง
ณ เดือนมิถุนายน 2533 (1990) เกิดการเปลี่ยนแปลงสาคัญทางการเมืองของประเทศขึ้น
เริ่มต้น จากปัญ หาการประท้ว งของประชาชนจานวนมาก ซึ่งไม่พอใจการดาเนินนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อเวนคืนที่ดินทางการเกษตรในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ และได้รับเงินชดเชยเพียง
เล็กน้อยจากการเวนคืนดังกล่าว และในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้น ได้เกิดการจัดการเลื อ กตั้ง
ประธานาธิ บดีขึ้น เป็นครั้งแรก โดยผลของการเลื อ กตั้ง พบว่า นายอัซคาร์ อาคาเยฟ (Askar
Akayev) จากพรรค Kyrgyzstan Democratic Movement (KDM) ซึ่งเป็นพรรคตัวแทนจากตอนใต้
ของประเทศ ได้รับการเลือกตั้งขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่
ภายใต้การบริหารประเทศโดยนายอาคาเยฟ จากพรรค KDM ได้มีการผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นหลายต่อหลายครั้ง โดยในเดือนธันวาคมปี 2533 (1990) เกิดการ
ลงประชามติให้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสาธารณรัฐโซเวียต คีร์กีซ (KSSR) เป็นสาธารณรัฐ
คีร์กีซ (Republic of Kyrgyzstan) (ซึ่งต่อมาในปี 2536 (1993) ได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น
Kyrgyz Republic) ในต้นปี 2534 (1991) มีการปฏิรูประบบการปกครองและโครงสร้างของรัฐบาล
และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ครั้ ง ใหญ่ พร้ อ มกั บ มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ เมื อ งหลวงจากฟรุ น เซ (Frunze)
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เป็นบิชเคก (Bishkek) หลังจากนั้น ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในเดือนธันวาคม
2534 (1991) สาธารณรัฐคีร์กีซได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียต
หลังจากได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียต ประเทศคีร์กีซมีการปกครองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย โดยมีผู้นาสูงสุดคือประธานาธิบดีของประเทศ ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเข้าสู่ยุคสมัย
ของประวัติศ าสตร์ ประเทศคีร์กี ซในปัจจุบัน มีเ หตุการณ์ส าคั ญ เกิดขึ้นในเดือ นเมษายน 2553
(2010) โดยเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบขึ้ น จากการประท้ ว งของภาคประชาชนเพื่ อ ขั บ ไล่
ประธานาธิ บดี นายคูมานเบ็ก บาคิเอฟ (Kurmanbek Bakiev) ออกจากตาแหน่ง สืบเนื่อ งจาก
ปัญหาการทุจริต การบริหารประเทศอย่างไม่มีประสิทธิภาพและความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของประเทศ
ภายหลั งจากการลาออกของนายบาคิ เ อฟ มี กระแสความขัดแย้ง เกิดขึ้นระหว่างชาว
คีร์กีซเชื้อสายอุซเบกและชาวคีร์กีซทางตอนใต้ของประเทศ อันนาไปสู่ การปะทะกันขั้นรุนแรง
ต่อ มา รัฐบาลชั่ว คราวนาโดยนางโรซ่า โอตุนบาเยวา (Roza Otunbayeva) ได้ จัด การเลื อ กตั้ง
ประธานาธิ บดีขึ้นอีก ครั้งในเดือ นตุล าคม ปี 2554 (2011) โดยนายอัล มาซเบ็ก อาตามบาเอฟ
(Almazbek Atambayev) เป็ น ผู้ ช นะการเลื อ กตั้ ง และขึ้ น ด ารงต าแหน่ ง ประธานาธิ บ ดี ใ นเดื อ น
ธันวาคมปีดังกล่าว และยังคงดารงตาแหน่งอยูจ่ นถึงปัจจุบัน

2.3. รายละเอียดทางภูมิศาสตร์
2.3.1. ลักษณะภูมิประเทศ
ประเทศคีรกีซ์มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็น ประเทศที่ไมมีทางออกสู่ทะเล (Landlocked
Country) ตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคเอเชียกลาง (Central Asia) ซึ่งมีพรมแดนทิศตะวันตกติดกับ
อุซเบกิสถาน ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับ ทาจิกิสถาน ทิศตะวันออกติดกับจีน และทิศเหนือติดกับ
คาซัคสถาน โดยพรมแดนระหว่างคีร์กีซ -อุซเบกิสถาน มีความยาว 1,099 กิโลเมตร พรมแดน
ระหว่างคีร์กีซ-ทาจิกิสถาน มีความยาว 870 กิโลเมตร พรมแดนระหว่างคีร์กีซ-จีน มีความยาวราว
858 กิ โลเมตร และพรมแดนระหว่ างคี ร์กี ซ -คาซั ค สถาน มีค วามยาวเท่ ากั บ 1,224 กิโลเมตร
ดังแสดงในภาพที่ 2-2
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ภาพที่ 2-2 แผนที่ประเทศคีร์กีซ

ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org)
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ประเทศคีร์กีซมีพื้นที่ทั้งหมด 199,951 ตารางกิโลเมตร โดยความยาวจากตะวันออกสุด
และตะวันตกสุดของประเทศมีระยะทางประมาณ 900 กิโลเมตร ในขณะที่ความยาวจากเหนือสุดสู่
ใต้สุดของประเทศมีระยะทางเท่ากับ 410 กิโลเมตร ทั้งนี้ พื้นดินของประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูงและเทือกเขาหรือหุบเขา โดยมีเทือกเขาเทียนซาน (Tian Shan) ทอดยาว
จากฝั่งตะวันออกของประเทศมาทางตอนใต้ของประเทศ มีปรากฏทะเลสาบอิสซิค-คุล (Issyk Kul
Lake) อยูร่ ะหว่างสันเขาสูงทางบริเวณตะวันออกของประเทศ ซึ่งทะเลสาบดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่
กว่า 15,844 ตารางกิโลเมตร และเป็นทะเลสาบน้าเค็ม (Saline Lake) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 2
ของโลก
2.3.2. ลักษณะภูมิอากาศ
สาหรับลักษณะภูมิอากาศของประเทศคีร์กีซ เนื่องด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็น
พื้ นที่สั นเขาสู ง สลั บกั บที่ราบสู ง ส่ งผลให้ภูมิอ ากาศของประเทศมีค วามแตกต่างกันออกไปใน
แต่ละภูมิประเทศพอสมควร โดยสาหรับพื้นที่ราบสูง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง -4 องศา
เซลเซียส (ราวเดือนมกราคม) ไปจนถึง 25 องศาเซลเซียส (ราวเดือนกรกฎาคม) และหากเป็น
พื้นที่เขตตอนใต้ของประเทศ อุณหภูมิจะอุ่นกว่าตอนเหนือของประเทศ และสาหรับพื้นที่เขตภูเขา
และหุบเขา อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง -20 องศาเซลเซียส (ราวเดือนมกราคม) ไปจนถึง 12
องศาเซลเซียส (ราวเดือนกรกฎาคม) และอาจมีอุณหภูมิต่ากว่าที่กล่าวมาข้างต้ นสาหรับบางพื้นที่
ของประเทศซึ่งเป็นเทือกเขาสูง
2.3.3. เขตการปกครอง และเมืองสาคัญ
2.3.3.1. เขตการปกครอง
ประเทศคีร์กีซมีการแบงเขตการปกครองออกเป็น 7 จังหวัด และ 2 เขตการปกครอง
พิเศษ1 ดังแสดงในภาพที่ 2-3 โดยรายละเอียดตามลาดับเลขในภาพเป็นดังนี้
1) กรุงบิชเคก (City of Bishkek)
2) จังหวัดบัตเคน (Batken)
3) จังหวัดชุย (Chui)
1

รวบรวมข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคีร์กีซ ประจาซาอุดิอาระเบีย (http://www.kyrgyzembarabia.kg), Nations
Online และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
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จังหวัดจาลาล-อาบาด (Zalal Abad)
จังหวัดนาริน (Naryn)
จังหวัดตาลัส (Talaz)
จังหวัดออช (Osh)
จังหวัดอิสซิค-คุล (Issyk-Kul)
กรุงออช (City Osh)
ภาพที่ 2-3 แผนที่ประเทศคีร์กีซ แบ่งตามเขตการปกครอง

ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org)

2.3.3.2. เมืองสาคัญ
 กรุงบิชเคก
เมืองที่สาคัญที่สุดและเป็นเมืองหลวงของประเทศคีร์กีซ คือ กรุงบิชเคก ซึ่งตั้งอยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศคีร์กีซในจังหวัดชุย กรุงบิชเคกเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีประชากรอาศัย
อยู่มากที่สุดของประเทศ โดยมีพื้นทีร่ าว 127 ตารากิโลเมตร และมีประชากรอาศัยอยู่ราว 937,400
คน (คิดเป็นราวร้อยละ 16 ของจานวนประชากรทั้งหมดของประเทศ) เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
ราชการ มหาวิ ท ยาลั ย และสถานศึ ก ษา โรงพยาบาล ส านั ก งานต ารวจ กองทั พ รวมถึ ง เป็ น
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ศูนย์กลางของระบบคมนาคมขนส่งสาคัญของประเทศ อาทิ สถานีขนส่งมวลชน สนามบิน สถานี
รถไฟ ฯลฯ
นอกจากนี้ กรุงบิชเคกยัง เป็นศูนย์กลางของการค้ าสิ นค้ าและบริการ การลงทุน และ
การเงินและการธนาคารของประเทศ เนื่องจากมีประชากรที่อาศัยอยู่มาก ส่งผลให้ภาคการค้าและ
บริการเติบโตอย่างมาก ทั้งนี้ ในกรุงบิชเคก มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่
ใจกลางเมือง (Downtown) มีสถานบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก มีตลาดสาคัญของ
ประเทศ ได้แก่ ตลาดดอร์ดอย (Dordoi Market)2 และตลาดออช (Osh Market)3 ในขณะเดียวกัน
เนื่องจากระยะทางระหว่างกรุงบิชเคกกับกรุงอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน มีระยะทางไม่ห่างกัน
มาก (ราว 200 กิโลเมตร) ทาให้สามารถเดินทางจากกรุงบิชเคกไปยัง กรุงอัลมาตีได้ ง่ายและมี
การค้ า ระหว่ า งทั้ ง สองเมื อ ง อั น ท าให้ หั ว ใจหลั ก ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศคี ร์ กี ซ รวมอยู่ ใ น
กรุงบิสเคก
 กรุงออช
เมืองที่สาคัญรองลงมาจากกรุงบิสเคกก็คือ กรุงออช ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดออช
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ กรุงออชนั้นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจาก
กรุงบิชเคก มีประชากรอาศัยอยู่ราว 243,000 คน และได้รับขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงทางตอน
ใต้” (Capital of the South)
ในขณะเดียวกัน กรุงออช รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดออชยังเป็นแหล่งเพาะปลูกสาคัญของ
ประเทศแห่งหนึ่ง
กรุงออชมีความโดดเด่นในฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและการลงทุนของ
ภูมิภาคตอนใต้ของประเทศ โดยกรุงออชเป็นสถานที่ตั้งของตลาดคารา-ซู (Kara-Suu Market)4 ซึ่ง
เป็นตลาดค้าสินค้าอุปโภคบริโภคหลักของตอนใต้ของประเทศ โดยสินค้าจากในประเทศ รวมถึง
2

ตลาดดอร์ดอย เป็นตลาดขนาดใหญ่สุดของประเทศคีร์กซี เป็นตลาดที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ซึ่งถูกขนส่งนาเข้ามาจาก
จีน คาซัคสถาน และรัสเซีย โดยข้อมูลจาก Investment Promotion Agency และ WTO มีการคาดการณ์ว่า ตลาดดังกล่าวมี
ขนาดมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งคิดเป็นมูลค่าที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ของ
ประเทศคีร์กีซ ที่อยู่ที่ 8.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (GDP ณ ปี 2557)
3 ตลาดออช เป็นตลาดสาคัญรองจากตลาดดอร์ดอย โดยเป็นตลาดค้าสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะพืชผักและเนื้อสัตว์ ซึ่งขนส่ง
มาจากทั่วประเทศ
4 ตลาดคารา-ซู มีความคล้ายคลึงกับตลาดดอร์ดอยในกรุงบิชเคก หากแต่มีขนาดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่น้อยกว่า คือราว 600 ล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี
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ที่นาเข้ามาจากจีน รัสเซีย และประเทศอื่นๆ จะถูกนามาจาหน่ายในตลาดนี้ และมีการส่งออก (reexport) ไปยังประเทศอุซเบกิส ถาน และทาจิกิสถาน ซึ่งชายแดนของทั้งสองประเทศ อยู่ไม่ห่าง
จากกรุงออชมากนัก
 เมืองคาราคอล
เมืองคาราคอล (Karakol) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดอิสซิค -คุล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศคีร์กีซ ใกล้กับทะเลสาบอิสซิค -คุล เมืองคาราคอลเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 4 ของประเทศ และเป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในแต่ละปี
เป็ น จ านวนมาก โดยเฉพาะในช่ ว งฤดู ร้ อ นตั้ง แต่เ ดื อ นมิ ถุ น ายนถึ ง เดื อ นกัน ยายน ซึ่ ง เป็ น ฤดู
ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การทากิจกรรมปีนเขา และช่วงฤดูหนาว (ราวเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม)
ทีเ่ หมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อเล่นสกี
 เมืองชอลปอน อาตา
เมื อ งชอลปอน อาตา (Cholpon-Ata) ตั้ ง อยู่ ท างตอนเหนื อ ของประเทศในจั ง หวั ด
อิสซิคคุล โดยอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอิสซิค -คุล เป็นเมืองที่มีความสาคัญในฐานะเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญของประเทศอีกเมืองหนึ่ง โดยได้รับความนิยมอย่างมากสาหรับนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวที่ทะเลสาบอิสซิค -คุล มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ประกอบด้วยเนินหิน
Petroglyphs ซึ่งเป็นหินที่มีภาพวาดสมัยโบราณอายุหลายพันปี และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่ น ซึ่งจัด
แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติคีร์กีซ

2.4. สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา
2.4.1. สภาพทางเศรษฐกิจ
หากกล่ า วถึ ง สภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศคี ร์ กีซ อาจกล่ า วได้ ว่ า ประเทศคี ร์ กี ซ เป็น
ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียกลางซึ่งเป็นอดีตประเทศในสหภาพโซเวียตที่มีระดับการพั ฒนา
ประเทศที่ไม่สูงนัก ระบบเศรษฐกิจมีขนาดเล็ก และประชาชนในประเทศมีระดับรายได้ที่ต่า
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ทั้งนี้ เศรษฐกิจของประเทศคีร์กีซได้รับการขับเคลื่อนส่วนหนึ่งจากภาคการเกษตรของ
ประเทศ โดยภาคการเพาะปลูกที่สาคัญ ได้แก่ การเพาะปลูกข้าวโอต น้าตาล หัวบีต หัวมัน ผัก
และผลไม้ ต่ า งๆ และยาสู บ นอกจากนี้ ยั ง มี ภ าคการปศุ สั ต ว์ อ ยู่ เ ล็ ก น้ อ ย ในส่ ว นของ
ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตที่สาคัญของประเทศคีร์กีซ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่พึ่งพา
แรงงานจ านวนมาก เช่ น อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม และอุ ต สาหกรรมที่ พึ่ ง พา
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพลังงาน ในขณะที่อุตสาหกรรม
อื่นๆ ที่มิได้กล่าวถึงข้างต้น ยังคงมีขนาดเล็กและกาลังการผลิตไม่สูงมาก เนื่องจากขาดแคลน
เทคโนโลยีหรือเงินทุน และสาหรับภาคการบริการของประเทศคีร์กีซ ภาคบริการที่มีความเข้มแข็ง
และมีขนาดใหญ่ที่สุด คือ ภาคการเงินและการธนาคาร ในขณะที่ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ถือว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ของประเทศที่สาคัญ
จากข้ อ มู ล ของ Investment Promotion Agency (IPA) การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศคี ร์ กี ซ ในช่ ว งเวลาหลายปี ที่ ผ่ า นมามี ก ารเติ บ โตที่ ค่ อ นข้ า งสู ง อั น เห็ น ได้ จ ากตั ว เลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ซึ่งมีการขยายตัวจากมูลค่า 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี
2547 มาอยู่ที่ 7.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557 คิดเป็น อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี หรือ
อั ต ราการเติ บ โตแบบ Compound Annual Growth Rate (CAGR) 5 เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 13.27
(ภาพที่ 2-4)

5

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เป็นอัตราการเติบโตที่เสมือนว่าการเติบโตเกิดขึ้นเท่าๆ กันทุกปี โดยวัดจากมูลค่าในปี
แรกและปีสุดท้าย ซึ่งมีสูตรการคานวณดังต่อไปนี้

โดย

V(t0)
V(tn)
(tn - t0)

คือ มูลค่าของปีที่เริ่มคานวณ
คือ มูลค่าของปีที่สิ้นสุดการคานวณ
คือ ปีที่สิ้นสุดคานวณลบด้วยปีที่เริ่มคานวณ

ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่ามูลค่าส่งออกในปี 2544 = 11,217.97 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าการส่งออกในปี 2554 = 35,735.77 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ดังนั้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่จะทาให้มูลค่าการค้าในปี 2544 โตจนถึงมูลค่าการค้าในปี 2554 คือร้อยละ 12.28 เป็นต้น
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ภาพที่ 2-4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศคีร์กีซ ปี 2547-2560f

ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่า GDP ของประเทศคีร์กีซ ในปี 2557 มีมูลค่าอยู่ในภาคการบริการ
มากที่สุด คือเป็นร้อยละ 49.6 ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่ภาคส่วนอื่นที่มีมูลค่า
เศรษฐกิจรองลงมา ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 31.1) และภาคการเกษตร (ร้อยละ 19.3)
ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 2-5
ภาพที่ 2-5 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ (GDP) ของประเทศคีร์กีซ ปี 2557

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก CIA Factbook
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นอกจากนี้ สาหรับระดับรายได้ของประชากรในประเทศ พบว่า การเติบโตของเศรษฐกิจ
ของประเทศคีร์กีซ ส่งผลทาให้ระดับรายได้ของประชากรในประเทศเพิ่ มสูงขึ้นเช่นกัน โดยจาก
ภาพที่ 2-6 จะพบว่ า ระดั บ รายได้ ต่ อ หั ว (GDP per capita) ของชาวคี ร์ กี ซ เพิ่ ม ขึ้ น จาก 433
เหรียญสหรัฐในปี 2547 เป็น 1,470 เหรียญสหรัฐในปี 2557 คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR
เท่ากับร้อยละ 13.00
ภาพที่ 2-6 ระดับรายได้ต่อหัว (GDP per capita) ของประเทศคีร์กีซ ปี 2547-2560f

สาหรับตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจที่สาคัญอื่น ปรากฏอยู่ในตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศคีร์กีซ
ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญ
ดัชนีเศรษฐกิจ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริง
(Real GDP growth)
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)
อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)
หนี้ภาครัฐ (Government Debt)

หน่วย

ค่าดัชนี

ร้อยละ (%)

4.1

ร้อยละ (%)
ร้อยละ (%)
ร้อยละ (%)
ของ GDP

7.2
8.4
53.0

หมายเหตุ
ข้อมูล ณ ปี 2557
ข้อมูล ณ ปี 2557
ข้อมูล ณ ปี 2557
ข้อมูล ณ ปี 2557
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ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญ
ดัชนีตัวชี้วัดอื่นๆ
Global Competitiveness Index (GCI)
Network Readiness Index (NRI)
Doing Business Index
Economic Freedom Index
Human Development Index (HDI)
Human Capital Index
Corruption Perceptions Index
Travel and Tourism Competitiveness Index

2-15

หน่วย

ค่าดัชนี

หมายเหตุ

อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ

108
98
102
82
125
44
136
116

อันดับ ณ ปี 2558 จาก 144 ประเทศทั่วโลก
อันดับ ณ ปี 2558 จาก 143 ประเทศทั่วโลก
อันดับ ณ ปี 2558 จาก 189 ประเทศทั่วโลก
อันดับ ณ ปี 2558 จาก 178 ประเทศทั่วโลก
อันดับ ณ ปี 2557 จาก 187 ประเทศทั่วโลก
อันดับ ณ ปี 2558 จาก 124 ประเทศทั่วโลก
อันดับ ณ ปี 2557 จาก 175 ประเทศทั่วโลก
อันดับ ณ ปี 2558 จาก 141 ประเทศทั่วโลก

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล ได้แก่ World Bank, Asian
Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF), International Monetary Fund (IMF), Transparency
International, The Heritage Foundation และอืน่ ๆ

2.4.2. สภาพสังคม การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา
2.4.2.1. สภาพทางสังคม
 ประชากร
โดยพื้นเพดังเดิมของชาวคีร์กีซแล้ว พบว่า ชาวคีร์กีซดั้งเดิมเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจาก
ทางตอนกลางของไซบีเรีย (ดังที่ได้นาเสนอไปในหัวข้อประวัติศาสตร์ของประเทศคีร์กีซ) กลุ่มคน
ดังกล่าวมีลักษณะของชาติพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับชาวเติร์ก (Turkic) โดยตามบันทึกโบราณของจีน
ชาวคีร์กีซในสมัยนั้นมีลักษณะผมสีแดงและดวงตาสีเขียว
ภายหลังการได้รับชัยชนะเหนือชนเผ่าไอร์เกอร์ อาณาจักรคีร์กีซได้มีการขยายขอบเขต
ออกไปทั่ว บริเ วณตอนเหนือ และตอนกลางของภูมิภาคเอเชี ยกลาง และมีหลั กฐานปรากฏถึ ง
ชาวคี ร์กี ซว่าอาศัยอยู่ใ นภูมิ ภาคตอนใต้ของไซบีเ รีย บริเ วณรอบเทือ กเขาเทียนซาน บริเ วณ
ภูมิภาคเอเชียกลาง รวมถึงบริเวณที่เป็นแคว้นซินเจียงของประเทศจีนในปัจจุบัน
ในช่วงปลายของยุคกลางของประวัติศาสตร์ชาติคีร์กีซซึ่งถูกปกครองโดยอาณาจักรต่างๆ
ทั้งจีน อุซเบก มองโกล และรัสเซีย (ต่อมาคือสหภาพโซเวียต) ส่งผลทาให้ชาติพันธุ์ในประเทศ
คี ร์ กี ซ มี ก ารผสมผสานระหว่ า งชาวคี ร์ กี ซ ดั้ง เดิม และกลุ่ ม คนที่ อ พยพหรื อ ย้ า ยเข้ า มาอาศั ยใน
ประเทศคี ร์ กี ซ ทั้งนี้ ปัจจุบัน ประชากรของประเทศคี ร์กี ซ มี จ านวนรวมทั้ งสิ้ น 5,664,939 คน
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ประกอบด้ ว ยเชื้ อ ชาติ คี ร์ กี ซ (Krgyzstan) ร้ อ ยละ 64.9 อุ ซ เบก (Uzbek) ร้ อ ยละ 13.8 รั ส เซี ย
(Russian) ร้อยละ 12.5 ดันกัน (Dangan) ร้อยละ 1.1 ยูเครน (Ukrainian) ร้อยละ 1.0 ไอร์เกอร์
(Uyrghur) ร้อยละ 1.0 และอื่นๆ ร้อยละ 5.7
สาหรับโครงสร้างประชากรของประเทศคีร์กีซในปี 2558 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศคี ร์กี ซอยู่ใ นช่ว งอายุ ร ะหว่ าง 0-29 ปี โดยคิ ดเป็น สั ด ส่ ว นราวร้อ ยละ 58 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมดของประเทศ ส่วนกลุ่มประชากรในกลุ่มอื่นๆ พบว่า กลุ่มประชากรที่มีอายุในช่วง
ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จนถึงวัย 54 ปี มีจานวนคิดเป็นร้อยละ 30 และประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้น
ไป มีจานวนคิดเป็นราวร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดของประเทศเท่านั้น (ภาพที่ 2-7)
ภาพที่ 2-7 โครงสร้างประชากรของประเทศคีร์กีซ ปี 2558

ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของประชากรชาวคี ร์กีซในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 โดยมีการ
คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า กล่าวคือ ปี 2568 ประเทศคีร์กีซจะมีจานวนประชากรเพิ่มขึ้น
เป็ น ราว 6.219 ล้ า นคน โดยสาเหตุ ห นึ่ ง ก็ เ พราะอายุ ขั ย โดยเฉลี่ ย ของประชากรเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ในขณะเดียวกัน อัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกลดต่าลง (ตารางที่ 2-2)
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ตารางที่ 2-2 ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรของประเทศคีร์กีซ
ตัวเลขดัชนีที่สาคัญ
จานวนประชากร (ล้านคน)
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
อัตราการเกิดใหม่ (ต่อผู้หญิง 1 คน)
จานวนเด็กเกิดใหม่ (ต่อประชากร 1,000 คน)
อัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิด (ต่อประชากร 1,000 คน)
อัตราการตาย (ต่อประชากร 1,000 คน)
อายุขัย (ปี)

2538
(1995)
4.620
1.4
3.5
27
57
9
64

2548
(2005)
5.164
0.9
2.6
21
38
7
68

2558
(2015)
5.665
1.1
2.7
23
28
7
70

2568
(2025)
6.219
0.7
2.4
18
20
6
73

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก US Consensus

 การศึกษา
ประเทศคีร์กีซมีการก าหนดระยะเวลาของการศึกษาภาคบังคั บเอาไว้ โดยกาหนดไว้
เท่ากับ 9 ปี ตั้งแต่ช่วงอายุ 7 ปี ถึง 15 ปี โดยเด็กนักเรียนจะต้องรับการศึกษาในระดับประถมเป็น
เวลา 4 ปี ก่อนที่จะศึกษาระดับมัธยม 5 ปี
สาหรับผู้ต้องการเรียนต่อ สามารถเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพจาเพาะซึ่งจะใช้ระยะเวลา
3 ปี ส่ ว นการศึก ษาในระดับอุดมศึก ษา ประเทศคี ร์กีซมีส ถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึก ษา
กระจายอยู่ ทั่ ว ไปในประเทศ ประกอบด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น การศึ ก ษาเฉพาะ เช่ น
สถาบันการศึกษาภาคการเกษตร (Academy of Agriculture) สถาบันการศึกษาการพละศึกษาและ
การกีฬา (Institute of Physical Education and Sports) เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
เฉพาะส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในตัวกรุงบิชเคก แต่ก็มีมหาวิทยาลัยในจังหวัดอื่นเช่นกัน อาทิ จังหวัด
ออช จังหวัดนาริน จังหวัดอิสซิค-คุล เป็นต้น
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 การแพทย์และสาธารณสุข
หน่ ว ยงานของประเทศคี ร์ กี ซ ซึ่ ง มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลประเด็ น ด้ า น
การแพทย์และสาธารณสุข คือ กระทรวงสาธารณสุขคี ร์กีซ (Ministry of Health) ทั้งนี้ ประเด็น
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในประเทศคีร์กีซ โดยตั้งแต่ประเทศแยกตั ว
ออกจากสหภาพโซเวียต ปัญหาความไม่พอเพียงในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านระบบสาธารณสุ ขและการแพทย์ของประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ขนาดใหญ่ซึ่งยังขาดแคลน เช่นเดียวกับจานวนบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือและยารักษาโรค
ถึงแม้จะมีการอนุญาตให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลโดยภาคเอกชน แต่
จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทาให้ความต้องการด้านการแพทย์และสาสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น
มากเกินกว่าระดับที่ระบบสาธารณสุขของประเทศจะสามารถให้บริการได้
2.4.2.2. สภาพทางการเมือง
รู ป แบบการเมื อ งการปกครองของประเทศคี ร์ กี ซ นั้ น มี ก ารปกครองในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข โดยประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นาย
อัลมาซเบ็ค อาตัมบาเยฟ (Almazbek Atambayev) ขึ้นดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554
และมีนายเตมีร์ ซารีเยฟ (Temir Sariyev) ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนปัจจุ บัน โดยขึ้นดารง
ตาแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 (ภาพที่ 2-8)
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของคีร์กีซ ซึ่งเป็นผลจากการจัดทาประชามติในเดือนมิถุนายน
2554 ประธานาธิบดีจะอยู่ในวาระได้เป็นระยะเวลา 6 ปี สูงสุด 1 วาระ ไม่สามารถลงเลือกตั้งซ้าได้
ในขณะที่ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้จากการแต่งตั้งจากการลงคะแนนเสียงของรัฐสภา โดยการ
เลือกตั้งรัฐสภาจะจัดขึ้นทุก 5 ปี และการเลือกตั้งรัฐสภาครั้งต่อไปคาดหมายว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 4
ตุลาคม 2558
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ภาพที่ 2-8 ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศคีร์กีซ

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2558
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก US Consensus

2.4.2.3. วัฒนธรรมและศาสนา
 วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ศิล ปะ วัฒนธรรม ตลอดจนเทศกาลต่างๆ ส่ ว นใหญ่ ของ
ประเทศคีร์กีซ มักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับม้าและตานานวีรบุรุษของประเทศ คือ มานาส (Manas)
โดยเห็ นได้จากรู ป ภาพวีร บุ รุษ มานาสบนหลั ง ม้ า มักจะปรากฏให้เ ห็นตามภาพวาดหรื อ ภาพ
แกะสลักโบราณ เช่นเดียวกับในงานเทศกาลต่างๆ ของประเทศ อาทิ เทศกาลแข่งขันม้าประจาปี
(National Horse and Game Festival) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
สาหรับหัตถกรรมสาคัญของประเทศ ได้แก่ คาลปัค (Kalpak) ซึ่งเป็นหมวกขนสัตว์ทรง
สูง มักถูกสวมใส่ในวันสาคัญและงานเทศกาลต่างๆ ทุซ กิส (Tush Kyiz) ซึ่งเป็นพรมแขวนผนัง
ขนาดใหญ่ มักเป็นของขวัญมอบให้กับแขกผู้มาเยือน รวมถึงมอบให้กับคู่เจ้าสาว-เจ้าบ่าว ในงาน
แต่งงาน และเชอร์ดัก (Shirdak) ซึ่งเป็นพรมปูพื้นลวดลายและสีสันสวยงามเป็นเอกลักษณ์

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

2-20

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐคีร์กีซ

 ภาษา
ภาษาประจาชาติคี ร์กีซ คือ ภาษาคีร์กีซ แต่ประเทศคีร์กีซมีการใช้ภาษาด้วยกันสอง
ภาษาเป็นภาษาทางราชการ ได้แก่ ภาษาคีร์กีซ และภาษารัสเซีย โดยในโรงเรียนส่วนใหญ่ จะมี
การเรียนการสอนภาษาทั้งสองเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ ยังอาจมีการเรียนการสอนในภาษาที่สาม
อาทิ ภาษาอุซเบก ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
สาหรับผู้ที่ต้องเข้าไปติดต่อกับหน่ว ยงานภาครัฐ หรือภาคธุรกิจในประเทศ สามารถ
ติดต่อได้ทั้งสองภาษาคือ ภาษาคีร์กีซและภาษารัสเซีย อย่างไรก็ตาม ในภาคธุรกิจจะมีการใช้
ภาษารัสเซียมากกว่า เนื่องจากมีนักลงทุนชาวรัสเซียจานวนมากเข้ามาลงทุนในประเทศคีร์กีซ
 ศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก คิดเป็นราวร้อยละ 75 ของ
ประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ นิ กายหลักของชาวมุสลิมในประเทศคีร์กีซ คือนิกายสุหนี่ และมีผู้นับถือ
นิกายอื่นบ้างบางส่วน สาหรับประชากรประมาณกลุ่มอื่นๆ คิดเป็นราวร้อยละ 20 นับถือศาสนา
คริสต์ นิกายรัสเซีย ออร์ธอด็อก และประชากรส่วนที่เหลืออีกราวร้อยละ 10 จะนับถือศาสนาอื่นๆ
ตามลาดับ

2.5. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการลงทุน
2.5.1. โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
2.5.1.1. การคมนาคมทางถนน
กว่าร้อยละ 94 ของการคมนาคมขนส่งทั้งหมดของประเทศคีร์กีซอาศัยการเดินทางบน
เส้นทางถนน อย่างไรก็ตาม ด้วยภูมิประเทศที่เป็นลักษณะของหุบเขาและเทือกเขา การเดินทาง
บนท้องถนนจึงมีความคดเคี้ยวในบางส่วนของประเทศ เช่นเดียวกับลักษณะของถนนซึ่งมีความ
ลาดชันสลับกับเนินสูง นอกจากนี้ ในบางช่วงเวลาของปี หากหิมะตกปกคลุมอย่างมาก ก็อาจ
จาเป็นจะต้องมีการปิดถนน (รวมถึงรางรถไฟ) บางเส้นทาง เนื่องจากไม่สามารถสัญจรไปมาได้
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เส้ น ทางถนนภายในคี ร์ กี ซ มี ค วามยาวทั้ ง หมดรวมกั น ประมาณ 34,000 กิ โ ลเมตร
เส้นทางส่วนใหญ่ ในตัวเมืองและเส้นทางหลัก เป็นถนนลาดยางขนาด 2-4 เลน ส่วนในพื้นที่เขต
ชนบท ถนนอาจยังเป็นเส้นทางที่ยังไม่ได้ลาดยาง
เส้ นทางที่เ ชื่อ มระหว่า งเมือ งส าคั ญ ๆ ของประเทศ ทอดยาวรวมกั น มากกว่ า 6,000
กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 8 เส้นทางหลัก โดยบางเส้นทางเป็นเส้นทางที่เชื่อมไปยังประเทศข้างเคียง
อาทิ คาซัคสถาน และจีน ดังนี้








เส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงบิชเคก และกรุงออช
เส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงบิชเคก และกรุงอัลมาตี (ประเทศคาซัคสถาน)
เส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงบิชเคก และเมืองชาวโดวาร
เส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงบิชเคก เมืองนาริน และเมืองโทรูการ์ต (ประเทศจีน)
เส้นทางเชื่อมระหว่างเมืองตาลาส เมืองซารีทาช และเมืองเอิร์กชแตม
เส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงออช และเมืองอิสฟานา
เส้นทางเชื่อมระหว่างเมืองซารีทาช และเมืองคารามิก

ในส่วนของระบบคมนาคมขนส่งมวลชนของประเทศ สามารถเดินทางโดยอาศัยรถบัส
ไฟฟ้าประจาทาง (Trolley bus) ในเขตตัวเมืองใหญ่ ได้โดยรถบัสเหล่านี้ จะวิ่งไปตามเส้ นทาง
โครงข่ายสายไฟที่กระจายอยู่ทั่วเมือง แต่สาหรับการเดินทางระหว่างเมือง จะมีรถบัสคอมมิวเตอร์
(Commuter bus) ซึ่งวิ่งจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง โดยสามารถขึ้นโดยสารได้ที่สถานนีขนส่ง
ของแต่ละเมือง โดยเส้นทางการเดินทางที่สาคัญระหว่างเมือง ได้แก่ เส้นทางระหว่างกรุงบิชเคกกรุงออช เส้นทางระหว่างกรุงบิชเคก-กรุงอัลมาตี ฯลฯ
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ภาพที่ 2-9 เส้นทางถนนในประเทศคีร์กีซ

ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org)
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2.5.1.2. การคมนาคมทางรถไฟ
การสัญจรโดยใช้รถไฟในประเทศคีร์กีซถือว่าไม่ได้รับความนิยมเมื่อเปรียบเทียบกับการ
เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถบัสประจาทาง ทั้งนี้ การคมนาคมขนส่งทางรถไฟมักจะถูกใช้ในการ
ขนส่ งสิ นค้ า อาทิ สิ นแร่ ถ่ านหิ น เหล็ ก ไม้ และเชื้อ เพลิ งต่า งๆ เพื่อ ส่ งออกไปยังรัส เซีย และ
ประเทศอื่นในกลุ่มประเทศ CIS
ระบบรางรถไฟของประเทศคีร์กีซ ถือว่ามีการพัฒนาที่ไม่มากนัก โดยรางรถไฟทั้งหมด
ในประเทศมีความยาวรวมกันเพียง 424 กิโลเมตร โดยประกอบด้วย 2 เส้นทางซึ่งมิได้เชื่อมโยงต่อ
กัน คือ (1) เส้นทางฝั่งใต้ (ความยาวรวมกัน 323 กิโลเมตร) และ (2) เส้นทางฝั่งเหนือ (ความยาว
รวมกัน 101 กิโลเมตร) ซึ่งทั้งสองส่วนมีเส้นทางสายหลักอยู่ด้วยกัน 4 เส้นทาง ดังนี้
 เส้นทาง Balykchy – Bishkek – Lugovoe (สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศ
คาซัคสถานและรัสเซีย
 เส้นทาง Osh – Jalal-Abad
 เส้นทาง Kok-Yangak – Kara-Suu
 เส้นทาง Kyzyl-Kiya – Tash-Kumyr (สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอุซเบกิสถาน
เติร์กมินิสถาน และกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย)

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐคีร์กีซ

2-24

ภาพที่ 2-10 เส้นทางรางรถไฟในประเทศคีร์กีซ

ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org)
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2.5.1.3. การคมนาคมทางอากาศ
ปัจจุบัน ประเทศคีร์กีซมีสนามบินที่ยังใช้งานอยู่ 29 แห่ง กระจายอยู่ไปในแต่ละจังหวัด
ของประเทศ โดยเป็นสนามบินขนาดใหญ่ 12 แห่ง
สนามบินมานาส (Manas) ในกรุงบิชเคก เป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
และมีความสามารถในการรองรับการขนส่งคนและสินค้ามากที่สุด รองลงมาคือสนามบินออช ใน
กรุงออช ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และเป็นสนามบินที่ ถูกใช้ในการเดินทางไปยัง
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน และตุรกี เป็นหลัก สาหรับรายชื่อสนามบินทั้งหมดในประเทศ
คีร์กีซ แสดงอยู่ในตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 รายชื่อสนามบิน/ท่าอากาศยานที่สาคัญในประเทศคีร์กีซ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อสนามบิน
Manas International Airport
Osh Airport
Jalal-Abad Airport
Kazarman Airport
Kerben Airport
Toktogul Airport
Kanysh-Kiya Airport
Sakaldy (Dubar) Aerodrome
Batken Airport
Isfana Airport
Kyzyl-Kiya Airport
Daroot-Korgon Airport
Aravan Aerodrome
Madaniyat Aerodrome
Yntymak Aerodrome
Osh (East) Aerodrome
Naryn Airport
Talas Airport
Pokrovka Aerodrome
Tamchy Airport
Karakol International Airport
Cholpon-Ata Airport

เมืองที่ตั้ง
Bishkek
Osh
Jalal-Abad
Kazarman
Kerben
Toktogul
Kanysh-Kiya
Sakaldy
Batken
Isfana
Kyzyl-Kiya
Daroot-Korgon
Aravan
Madaniyat
Yntymak
Osh (East)
Naryn
Talas
Pokrovka
Tamchy
Karakol
Cholpon-Ata

จังหวัด
Chui
Osh
Jalal-Abad
Jalal-Abad
Jalal-Abad
Jalal-Abad
Jalal-Abad
Jalal-Abad
Batken
Batken
Batken
Osh
Osh
Osh
Osh
Osh
Naryn
Talas
Talas
Issyk-Kul
Issyk-Kul
Issyk-Kul
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ลาดับ
23
24
25
26
27
28
29

ชื่อสนามบิน
Tamga Airport
Tokmok Airport
Chatkal Aerodrome
Kara-Balta Aerodrome
Baytik Aerodrome
Prigorodnyi Aerodrome
Kant Air Base

เมืองที่ตั้ง
Tamga
Tokmok
Chatkal
Kara-Balta
Baytik
Prigorodnyi
Kant

จังหวัด
Issyk-Kul
Chui
Chui
Chui
Chui
Chui
Chui

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล
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ภาพที่ 2-11 สนามบิน/ท่าอากาศยานที่สาคัญในประเทศคีร์กีซ

ที่มา : Nations Online (http://www.nationsonline.org)
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2.5.1.4. การคมนาคมทางน้า
เนื่องจากประเทศคีร์กีซ เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทาให้ประเทศคีร์กีซ มีเพียง
ท่าเรือ เพี ยงแห่งเดียว คื อ ท่าเรือ Balykchy ซึ่งตั้งอยู่ที่เ มือง Balykchy จังหวัด อิส ซิค -คุ ล ทั้งนี้
ท่าเรือดังกล่าวเป็นท่าเรือประมงซึ่งทาการประมงในทะเลสาบอิสซิค-คุล ในขณะที่เส้นทางการ
สัญจรทางน้าอื่นๆ ในประเทศ ไม่สามารถใช้สัญจรทางเรือได้ เนื่องจากขนาด และ/หรือความลึก
ของแม่น้าไม่เหมาะแก่การสัญจร
2.5.2. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการลงทุน
2.5.2.1. ระบบไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศคีร์กีซได้จากการผลิตโดยโรงไฟฟ้าพลังงานน้าในประเทศ
ซึ่งมีจานวนกว่า 16 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้ดิน อีก 2 แห่ง ทั้งนี้ ในอดีต ประเทศ
คีร์กีซเป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้าไปยังประเทศต่างๆ โดยรอบในภูมิภาคเอเชียกลาง และ
ประเทศในกลุ่ ม ประเทศ CIS อย่ า งไรก็ ต าม ในปั จ จุ บั น ความต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ เ ริ่ ม สู ง ขึ้ น
เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับ โรงไฟฟ้าในประเทศเป็นโรงไฟฟ้าที่
สร้างขึ้นในช่ว งสมัย ที่คี ร์ กี ซ ยัง รวมอยู่ใ นสหภาพโซเวี ยต ส่ งผลทาให้โรงไฟฟ้าเหล่ า นั้ น เริ่ ม มี
สมรรถภาพในการผลิตน้อยลง ส่งผลทาให้การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศเริ่มไม่พอเพียงต่อ
ความต้องการในประเทศ โดยจากรายงานการวิเคราะห์ของ USAID พบว่า ในหลายพื้นที่ของ
ประเทศ เช่น จังหวัดจาลาล-อาบาด จังหวัดอิสซิค-คุล รวมถึงเมืองหลวงอย่างกรุงบิชเคก ประสบ
ปัญหาไฟดับอยู่เป็นประจาในช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีปริมาณการใช้ไฟมากในช่วงเวลากลางวัน และ
อาจประสบปัญหาไฟดับได้เช่นกันในช่วงฤดูร้อน
2.5.2.2. ระบบน้าประปา
ถึงแม้ประเทศคีร์กีซจะเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางน้า อัน มีแหล่งที่มาจาก
หิมะที่ปกคลุมอยู่ในเทือกเขาต่างๆ ของประเทศ ซึ่งจะละลายและไหลรวมกันเป็นธารน้าสายต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ระบบน้าประปาในประเทศเองยังคงมีเฉพาะในตัวเมืองสาคัญๆ ของประเทศเท่านั้น
ในขณะที่ในพื้นที่ชนบท รวมถึงเขตพื้นที่เกษตรกรรม น้าประปาอาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
ส่งผลทาให้จะต้องใช้น้าจากใต้ดิน และแหล่งน้าทางธรรมชาติ ในการอุปโภคบริโภค หรือการทา
การเกษตร
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นอกจากนี้ ในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งตรงกับช่วงฤดูหนาวของประเทศ จะเป็นช่วงเวลาที่
โรงผลิตน้าประปาของประเทศต้องปิดซ่อมบารุง ส่งผลทาให้คุณภาพน้าประปาในช่วงเวลาดังกล่าว
ตลอดทั้งเดือนมีคุณภาพลดต่าลง ซึ่งในบางครั้ง น้าประปาอาจมีสีขุ่นดาและไม่สามารถนามาใช้
อุปโภคบริโภคได้
2.5.2.3. ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศคีร์กีซถือว่ากาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
และขยายตัว โดยจะพบว่า จานวนโทรศัพท์บ้าน (Fixed Line) ทั่วประเทศยังมีการใช้ที่ไม่สูงนัก
และส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในตัวเมืองสาคัญๆ ส่วนระบบโทรศัพท์ไร้สาย กาลังอยู่ระหว่างการพัฒนา
เพื่อรองรับการขยายตัวของจานวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลคีร์กีซมีการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อ
การก่ อ สร้ า งและการพั ฒ นายุ โ รป (European Bank for Reconstruction and Development :
EBRD) ในการลงทุนเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการโทรคมนาคมและการสื่อสารอย่างมาก
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ส าหรั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ บ้ า นรายส าคั ญ ในประเทศคี ร์ กี ซ ได้ แ ก่ บริ ษั ท JSC
Kyrgyztelecom ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์บ้านและระบบอินเตอร์
ในประเทศ บริ ษั ท Saima-Telecom และบริ ษั ท Winline ซึ่ ง ทั้ ง สองบริ ษั ท เป็ น ภาคเอกชนที่
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้ า นโทรศั พ ท์ บ้ า นและระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต เช่ น เดี ย วกั บ บริ ษั ท JSC
Kyrgyztelecom (บริษัท Winline มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่นกัน) ในส่วนของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รายสาคัญในประเทศ อาทิ JSC Alpha Telecom ซึ่งให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
“MegaCom” บริษัท Sky Mobile ซึ่งให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ “Beeline” บริษัท NUR Telecom
ซึ่งให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ “O!” บริษัท Aktel ซึ่งให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ “Fonex” และ
บริษัท SoTel ซึ่งให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ “Nexi” และสาหรับผู้ให้บริการระบบอินเตอร์เ น็ต
บอร์ดแบรนด์ในประเทศ ได้แก่ บริษัท JSC Kyrgyztelecom บริษัท Elcat บริษัท Asiainfo บริษัท
Transfer บริษัท Totel บริษัท Megaline บริษัท Aknet บริษัท Intranet บริษัท Saima-Telecom
บริษัท My4G บริษัท Rikonet บริษัท AlaTV บริษัท ExNET และบริษัท IPSWICH.
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2.5.2.4. ระบบการเงินและการธนาคาร
หลังจากประเทศคีร์กีซได้แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต ระบบการเงินและการธนาคาร
ของประเทศคีร์กีซได้ถูกพั ฒนาขึ้น ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งชาติคีร์กีซ (National
Bank of the Kyrgyz Republic: NBKR) และมีการปฏิรูประบบการเงินและการธนาคารของประเทศ
อยู่ห ลายครั้ง เพื่ อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและแก้ไขปัญ หาความไร้เ สถี ยรภาพทางการเงินของระบ
ธนาคาร โดยจากข้อ มูล จาก NBKR ณ เดือ นเมษายน 2558 พบว่า ในปัจจุบัน ประเทศคี ร์กีซ
มีธนาคารพาณิชย์ดาเนินกิจการอยู่ในประเทศคีร์กีซเป็นจานวนทั้งสิ้น 25 ธนาคาร (รวมสาขาของ
ธนาคารกลางปากีสถาน ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงบิชเคก ไว้ด้วย) โดยจานวนสาขาของธนาคารพาณิชย์
ทั้งหมดรวมกันทั้งสิ้นได้ 303 สาขา โดยรายชื่อธนาคารพาณิชย์และจานวนสาขาในประเทศคีร์กีซ
แสดงดังตารางที่ 2-4
ตารางที่ 2-4 รายชื่อธนาคารพาณิชย์และจานวนสาขาในประเทศคีร์กีซ
(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2558)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายชือ่ ธนาคาร
OJSC “Commercial bank KYRGYZSTAN”
OJSC “Kazkommertsbank Kyrgyzstan”
OJSC RK “AMANBANK”
“Optima Bank” OJSC
OJSC Investbank “Issyk-Kul”
CJSB JSCB “Tolubay”
OJSC “RSK Bank”
CJSC “BTA Bank”
CJSC “Demir Kyrgyz International Bank”
OJSC “DOS-KREDOBANK”
CJSC “EcoIslamicBank”
CJSC “Bank of Asia”
OJSC “Kyrgyz Credit Bank”
OJSC “BAKAI BANK”
OJSC “Halyk Bank Kyrgyzstan”
Bishkek branch of the National bank of Pakistan
CJSC “Kyrgyz Investment and Credit Bank”
OJSC “FinanceCreditBank KAB”
OJSC “Aiyl Bank”

จานวนสาขาในประเทศคีร์กีซ
35
3
16
17
6
2
51
14
11
10
12
8
3
8
9
1
15
6
30
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ลาดับ
20
21
22
23
24
25

รายชือ่ ธนาคาร
CJSC “Manas Bank”
OJSC “Capital Bank”
OJSC “Rosinbank”
“Bai-Tushum” Bank CJSC
“Kyrgyz-Swiss Bank” CJSC
“FINCA Bank” CJSC
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จานวนสาขาในประเทศคีร์กีซ
1
2
28
7
1
26

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2558
ที่มา : National Bank of the Kyrgyz Republic (NBKR)

2.5.2.5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ/เขตปลอดอากร/เขตส่งเสริมการส่งออก
ในประเทศคีร์กีซ มีเขตปลอดอากร (Free Economic Zone : FEZ) 5 แห่ง6 ได้แก่ เขต
ปลอดอากรใน Bishkek 2 แห่ง เขตปลอดอากรใน Naryn 1 แห่ง (Naryn FEZ) เขตปลอดอากรใน
Karakol 1 แห่ ง (Karakol FEZ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ Balykchy) และเขตปลอดอากรใน Maymak 1 แห่ ง
(Maymak FEZ) ดังแสดงในภาพที่ 2-12

6 แต่เดิม เขตปลอดอากรในประเทศคีรก์ ีซ มีด้วยกัน 7 แห่ง โดยอีก 2 แห่งที่เหลือ ได้แก่ เขตปลอดอากร Karakol ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง

Karakol และเขตปลอดอากร Leilek ซึ่งตั้งอยู่ในภาค Batken ทางตอนใต้ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เขตปลอดอากรทั้ง
สองมิได้มีการเปิดดาเนินกิจกรรมใดๆ
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ภาพที่ 2-12 เขตปลอดอากรในประเทศคีร์กีซ
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2.6. นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายการค้า และนโยบายการต่างประเทศ
2.6.1. นโยบายเศรษฐกิจ
หน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบดูแลและเป็นผู้กาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ
คี ร์กี ซ ได้แ ก่ ธนาคารแห่ ง ชาติคี ร์กี ซ (NRKG) ซึ่งเป็นผู้ กาหนดนโยบายการเงิ นของประเทศ
(Monetary and Currency Policy) กระทรวงการคลังคีร์กีซ ซึ่งเป็นผู้กาหนดนโยบายการคลังของ
ป ร ะ เ ท ศ (Fiscal Policy) The State Tax Services under the Kyrgyz Government ซึ่ ง เ ป็ น
ผู้ ก าหนดและจั ด เก็ บ ภาษี ข องประเทศ และกระทรวงอุ ต สาหกรรมและหน่ ว ยงานซึ่ ง มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับในแต่ละอุตสาหกรรม เช่น The State Agency on Geology and Mineral Resources
เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้กาหนด และ/หรือบังคับใช้นโยบายหรือมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับในแต่ละ
อุตสาหกรรม
ทั้งนี้ รัฐบาลคีร์กีซมีการดาเนินการหลายประการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตของ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการออกกฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมาย “On the National Bank
of the Kyrgyz Republic” และ “On Banks and Banking Activity in the Kyrgyz Republic” เป็ น
ต้น เพื่อปฏิรูประบบการเงินและการธนาคารของประเทศ มีการปรับปรุงกฎหมายที่ดิน และการ
จัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตร เพื่อสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคเกษตรกรรมของ
ประเทศ มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบด้า นการสัมปทานเหมืองแร่ เพื่อให้อานาจในการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎระเบี ย บแก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความโปร่ ง ใส่ ข องการให้
สั มปทาน มีก ารจัดตั้งเขตปลอดอากร (FEZ) หลายแห่ง เพื่อ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
รวมถึงมีการจัดสร้างโครงสร้างพื้ นฐาน เช่น ถนน และทางหลวง เพื่อเชื่อมโยงเมืองต่างๆ ใน
ประเทศ และสร้างโครงข่ายการขนส่งกับประเทศอื่นในภูมิภาค
ในปี 2556 รัฐบาลคีร์กีซได้มีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ปี 2556-2560
(National Sustainable Development Strategy 2013-2017) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ (1) สร้ า ง
เสถี ย รภาพและความยั่ ง ยื น ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ ผ่ า นการสนั บ สนุ น ภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ (2) สร้างเสถียรภาพทางการเมือง และ (3) พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีการกาหนดโครงการและกิจกรรมจานวน
มากที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ จะต้ อ งด าเนิ น การ ทั้ ง ด้ ว ยตนเองและการร่ ว มมื อ กั บ
ประชาชน ภาคเอกชน (นัก ลงทุนและผู้ ประกอบการ) และองค์ กรระหว่างประเทศ เพื่อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ โดยเนื้อหาของโครงการและกิจกรรมเหล่านั้น ได้แก่ การออก
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หรือปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Law) การส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการศึกษาและการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงระบบประกันสังคมและสวัสดิการ
ของประเทศ การปฏิรูปการใช้งบประมาณของประเทศ การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย การ
กาหนดอุตสาหกรรมหลักของประเทศ การวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นที่แต่ละภูมิภาคของประเทศ ฯลฯ
สาหรับการก าหนดอุตสาหกรรมหลั กเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic/Priority Sector) ของ
ประเทศคีร์กีซ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้อ งให้
ความสาคัญในการผลักดัน ส่งเสริม หรือสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขยายตัว
ของอุต สาหกรรมดัง กล่ าวอย่ า งยั่ง ยื น อันจะส่ งผลดีต่อ เศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อ มของ
ประเทศในอนาคต รั ฐ บาลคี ร์ กี ซ ได้ มี ก ารก าหนดอุ ต สาหกรรมหลั ก เชิ ง ยุ ท ธศาสต ร์
(Strategic/Priority Sector) ของประเทศไว้ 5 อุต สาหกรรม ได้แก่ (1) อุต สาหกรรมเกษตรและ
เกษตรแปรรูป (2) อุตสาหกรรมพลังงาน (3) อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (4) อุตสาหกรรมการขนส่ง
และโลจิสติกส์ และ (5) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยแต่ละอุตสาหกรรมจะมีการดาเนินการเพื่อ
ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น อุ ต สาหกรรมที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ อาทิ ใน
อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป ได้กาหนดว่าจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรของประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของบริการที่ภาครัฐสามารถกระทาได้
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม จะต้องสร้างบรรยากาศทางธุรกิจ และ
การลงทุนในอุตสาหกรรม ผ่านการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม จะต้องเพิ่ มประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากรที่ดิน รวมไปถึงจะต้องส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
โดยการสร้างและสนับสนุนผู้ประกอบการ และการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตสมัยใหม่
2.6.2. นโยบายการค้า
2.6.2.1. ภาพรวมนโยบายการค้า
ในด้านการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจคีร์กีซ (Ministry of Economy) ถือเป็น
หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้าของประเทศ และมีการดาเนินการ
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงการต่ า งประเทศ
กระทรวงการคลั ง กระทรวงเกษตรและที่ ดิ น The State Tax Service The State Customs
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Service ธนาคารแห่ งชาติคี ร์กี ซ ฯลฯ ในการกากับดูแลและบังคั บใช้นโยบายหรือ กฎระเบี ย บ
ด้านต่างๆ
สาหรับนโยบายด้านการค้ า ของประเทศคี ร์กีซ ภายหลังการแยกตัวออกจากสหภาพ
โซเวียต ประเทศคีร์กีซมีความพยายามอย่างมากในการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ อันเห็ นได้จากการเป็นประเทศในล าดับแรกของกลุ่ มประเทศ CIS ที่เ ข้าเป็นสมาชิ ก
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ในปี 2541 (1998) การเข้าร่วมในการ
ประชุมรอบโดฮา การเข้าร่วมความตกลง ITA และ GPA
ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ปี 2556-2560 (National
Sustainable Development Strategy 2013-2017) รั ฐ บาลคี ร์ กี ซ ได้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หาขาดดุ ล ทาง
การค้าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปี และมีมูลค่าการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นเรื่อ ยๆ ในแต่ละปี ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากภาคการส่งออกที่ขาดศักยภาพในการผลิต และแม้ปริมาณการค้าระหว่างในประเทศ
สมาชิกสหภาพศุลกากรยูเรเชียน (Eurasian Custom Union) จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากแต่ปัญหา
ขาดดุลดังกล่าวยังคงเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้ทิศทางเชิงนโยบายการค้ าของประเทศคี ร์กี ซ
ต่อไปในอนาคตจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาขาดดุลทางการค้า ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของ
ภาคการส่งออกของประเทศ (ซึ่งจะดาเนินการควบคู่ไปกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคการ
ส่งออก (Export Development Strategy))
2.6.2.2. การเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA)
ประเทศคี ร์กี ซได้มี ก ารทาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศ/กลุ่ มประเทศต่างๆ โดย
ประเทศ/กลุ่มประเทศส่วนใหญ่ที่ประเทศคีร์กีซมีการทาความตกลงด้วยนั้น เป็นประเทศในภูมิภาค
เอเชียกลาง หรือประเทศจากกลุ่มประเทศ CIS ซึ่งเป็นประเทศอดีตสหภาพโซเวียตเช่นเดียวกับ
ประเทศคีร์กซี ดังแสดงในตารางที่ 2-5
ตารางที่ 2-5 ความตกลงการค้าเสรีของประเทศคีร์กีซและประเทศคู่ภาคี
ความตกลงการค้าเสรี
Commonwealth of Independent
States Free Trade Area
Kyrgyz-Russia Free Trade
Agreement

ประเทศคู่ภาคี
สถานะการเจรจา
คีร์กีซ – รัสเซีย – เบลารุส – คาซัคสถาน
มีผลบังคับใช้
– อุซเบกิสถาน – อาร์เมเนีย – ทาจิกิ
6 มีนาคม 2535 (1992)
สถาน – อาเซอร์ไบจาน – มอลโดวา
มีผลบังคับใช้
คีร์กีซ – รัสเซีย
8 ตุลาคม 2535 (1992)
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ความตกลงการค้าเสรี
Armenia-Kyrgyz Free Trade
Agreement
Kyrgyz-Moldova Free Trade
Agreement
Kyrgyz-Ukraine Free Trade
Agreement
Kyrgyz-Kazakhstan Free Trade
Agreement
Kyrgyz-Uzbekistan Free Trade
Agreement
Kyrgyz-Belarus Free Trade
Agreement
Tajikistan-Kyrgyz Free Trade
Agreement
Azerbaijan-Kyrgyz Free Trade
Agreement
Turkmenistan-Kyrgyz Free
Trade Agreement
Eurasian Custom Union

ประเทศคู่ภาคี

สถานะการเจรจา
มีผลบังคับใช้
คีร์กีซ – อาร์เมเนีย
4 กรกฎาคม 2537 (1994)
มีผลบังคับใช้
คีร์กีซ – มอลโดวา
26 พฤษภาคม 2538 (1995)
มีผลบังคับใช้
คีร์กีซ – ยูเครน
26 พฤษภาคม 2538 (1995)
มีผลบังคับใช้
คีร์กีซ – คาซัคสถาน
22 มิถุนายน 2538 (1995)
มีผลบังคับใช้
คีร์กีซ – อุซเบกิสถาน
24 ธันวาคม 2539 (1996)
มีผลบังคับใช้
คีร์กีซ – เบลารุส
30 มีนาคม 25421(999)
มีผลบังคับใช้
คีร์กีซ – ทาจิกิสถาน
19 มกราคม 2543 (2000)
มีผลบังคับใช้
คีร์กีซ – อาเซอร์ไบจาน
12 มกราคม 2547 (2004)
มีผลบังคับใช้
คีร์กีซ – เติร์กเมนิสถาน
29 มีนาคม 2549 (2006)
คีร์กีซ – รัสเซีย – เบลารุส – คาซัคสถาน มีผลบังคับใช้
– อาร์เมเนีย
1 มกราคม 2558 (2015)

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก WTO Trade Policy Review และ ARIC

2.6.2.3. โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้า
โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้า ของประเทศคีร์กีซ แสดงไว้ในตารางที่ 2-6 และ 2-7 โดยจะ
พบว่า อัตราภาษีนาเข้า ที่ใช้จริง (MFN Applied Rate) เฉลี่ยของประเทศคีร์กีซ อยู่ที่ร้อยละ 4.6
โดยในกลุ่มสินค้าเกษตรจะมีอัตราภาษีสูงกว่าในกลุ่มสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร โดยเมื่อพิจารณา
แยกตามรายประเภทสินค้า สินค้าที่มีอัตราภาษีนาเข้าที่ใช้จริงเฉลี่ยสูงที่สุดของประเทศ จะอยู่ใน
กลุ่ มสิ นค้ าเครื่อ งดื่มและยาสู บ (Beverages & tobacco) โดยอัต ราภาษีเ ฉลี่ ยอยู่ที่ ระดับร้อ ยละ
15.2 ส่ ว นกลุ่ ม สิ น ค้ า ที่ มี อั ต ราภาษี น าเข้ า ที่ ใ ช้ จ ริ ง เฉลี่ ย สู ง รองลงมา ได้ แ ก่ สิ น ค้ า ในกลุ่ ม
เครื่องนุ่งห่ม (Clothing) และสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากนม (Dairy products) (อัตราภาษีนาเข้าที่
ใช้จริงเฉลี่ยของสินค้าทั้งสองกลุ่มอยู่ที่ร้อยละ 11.5 และ 10.8 ตามลาดับ)

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐคีร์กีซ

2-37

ตารางที่ 2-6 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของประเทศคีร์กีซ
Tariffs
Simple average final bound
Simple average MFN applied
Trade weighted average

Product Groups
Agricultural
Non-Agricultural
12.7
6.7
7.4
4.2
5.8
3.8

Total
7.5
4.6
4.1

ที่มา : รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2014

ตารางที่ 2-7 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของประเทศคีร์กีซ จาแนกตามประเภทสินค้า
Final bond duties
Product Groups
Animal products
Dairy products
Fruit, vegetables, plants
Coffee, tea
Cereals & preparations
Oilseeds, fats & oils
Sugars and confectionery
Beverages & tobacco
Cotton
Other agricultural products
Fish & fish products
Minerals & metals
Petroleum
Chemicals
Wood, paper, etc.
Textiles
Clothing
Leather, footwear, etc.
Non-electrical machinery
Electrical machinery
Transport equipment
Manufactures, n.e.s.

MFN applied duties

Imports

AVG

Duty-free
in %

Max

Binding
in %

AVG

Duty-free
in %

Max

Share
in %

Duty-free
in %

10.2
11.5
15.6
10.6
11.9
11
9.7
18.6
10
10.5
10.2
5.5
7
5.4
0.7
8.6
11.9
9.3
6.7
6.8
8.9
7.7

0
0
3.8
0
0
0
6.3
0
0
0
0
42.2
0
10.5
93.3
0.2
0
0
23.0
19.8
5.8
24.9

15
15
20
15
20
15
30
142
10
20
20
10
10
10
10
12
12
15
15
15
10
15

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99.8
100
100
100
99.8
100
100
100
100
100
100

7.6
10.8
9.7
6.8
7.8
5.7
4.4
15.2
0.0
2.2
10.0
3.6
2.0
2.5
0.4
6.5
11.5
4.4
2.2
3.4
4.7
4.8

24.2
0
19.6
21.5
17.8
34.9
25.0
8.2
100.0
67.5
0.8
56.4
60.0
49.9
95.8
30.1
0.5
55.7
77.8
63.3
49.6
50.0

10
15
20
10
15
15
10
129
0
10
15
10
5
15
10
12
12
10
10
15
10
10

1.5
0.3
0.7
1.9
4.5
1.5
1.6
2.4
0.0
0.2
0.3
14.5
19.1
9.7
4.6
3.0
4.3
3.3
7.2
4.8
13.3
1.5

1.0
0
35.4
1.3
67.4
75.3
75.7
3.3
100.0
79.9
0.4
63.9
48.8
88.8
98.3
24.6
0.1
6.0
81.7
72.3
28.5
72.3

ที่มา : รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2014
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2.6.3. นโยบายการต่างประเทศ
บุคคลที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดท่าทีและนโยบายการต่างประเทศของประเทศ
คีร์กีซ ได้แก่ ประธานาธิบดีของประเทศ และหน่วยงานหลักที่ ดาเนินนโยบายการต่างประเทศ
ดังกล่าว ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศคีร์กีซ (Ministry of Foreign Affair)
ในภาพรวมของนโยบายการต่างประเทศ พบว่า แต่เดิม นโยบายการต่างประเทศของ
ประเทศคีร์กีซ จะมุ่งพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียกลาง
และประเทศในกลุ่ม CIS เป็นสาคัญ โดยเห็นได้จากการดาเนินการเจรจาความตกลงทางการค้ า
เสรีกับประเทศต่างๆ ของประเทศคีร์กีซ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศจากภูมิภาคเอเชียกลาง และ/
หรือกลุ่ม CIS ด้วยกันทั้งสิ้น ในขณะเดียวกัน การลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน ซึ่งถือ
ว่ามีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ของประเทศคีร์กีซ ส่งผลให้การดาเนิ น
นโยบายต่ า งๆ ของรั ฐ บาล มุ่ ง เน้ น เพื่ อ รั ก ษาและขยายความสั ม พั น ธ์ ข องประเทศคี ร์ กี ซ และ
ประเทศจีน
ถึ ง กระนั้ น ในปั จ จุ บั น ประเทศคี ร์ กี ซ มี ค วามพยายามที่ จ ะสานสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศ
มหาอานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งยังมีการเข้ามาลงทุนใน
ประเทศคีร์กีซที่ยังไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับรัสเซียหรือจีน ในขณะเดียวกัน การที่ประเทศ
คีร์กีซได้เข้าร่ว มเป็นส่ว นหนึ่งของ Eurasian Custom Union (ECU) ส่งผลทาให้ประเทศคี ร์กี ซ
ได้รับความสนใจจากประเทศอื่นๆ ในเวที โลก และสร้างโอกาสสาหรับคีร์กีซในการดาเนินการ
นโยบายการต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสั มพันธ์กับประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกับ
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน
สาหรับประเทศไทย ประเทศคีร์กีซยังมีการค้ากับไทยอยู่ไม่มากนักและคิดเป็นสัดส่วนที่
น้อ ย ทาให้ ก ารดาเนินนโยบายการต่างประเทศของคีร์กีซกับไทย ยังคงอยู่ใ นระดับจุดเริ่มต้น
เท่านั้น โดย ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีสถานกงสุลหรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศคีร์กีซ หรือ
สถานกงสุลหรือสถานเอกอัครราชทูตคีร์กีซในประเทศไทย
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2.7. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐคีร์กีซ
2.7.1. หน่วยงานสาคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าและการลงทุน
หน่วยงานสาคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าและการลงทุนในประเทศคีร์กีซ ได้แก่
 Ministry of Economy – กระทรวงเศรษฐกิ จคี ร์กี ซเป็ น หน่ว ยงานภาครั ฐซึ่ ง ท าหน้ า ที่
ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่านการดาเนินการนโยบายทางการค้าเป็นสาคัญ หน้าที่
หลักได้แก่ การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ การสร้างบรรยากาศทางการลงทุนและการทาธุรกิจในประเทศ และการพัฒนา
ความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศในดียิ่งขึ้น
 Investment Promotion Agency (IPA) – IPA เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ
คีร์กีซ มีบทบาทหน้าที่ใ นการติดตาม ประเมิน และส่งเสริมโครงการลงทุนที่เกิ ดขึ้ นใน
ประเทศ พร้อมไปกับการสนับสนุนและอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักลงทุนหรือ
ผู้ประกอบการ โดย IPA คอยให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการลงทุนแก่ทั้งนักลงทุน
ท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ IPA ยังเป็นหน่วยงานที่วางแผนและจัดสร้าง
โครงสร้างพื้ นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในประเทศ เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุน
เข้ามาในประเทศอีกด้วย
 Ministry of Foreign Affairs – กระทรวงการต่างประเทศคีร์กีซ เป็นอีกหน่วยงานภาครัฐ
หนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนในประเทศ โดยบทบาทหน้าที่สาคัญของ
กระทรวงการต่างประเทศคีร์กีซ ได้แก่ การกาหนดและดาเนินนโยบายการต่างประเทศ
และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคีร์กีซและประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ กระทรวง
การต่างประเทศคีร์กีซ ยังให้ความช่วยเหลือแก่นักลงทุนต่างชาติในการประสานงานเพื่อ
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ในประเทศคีร์กีซเช่นกัน
 Chamber of Commerce and Industry (CCI) – สภาหอการค้ า คี ร์ กี ซ หรื อ CCI เป็ น
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของภาคธุรกิจในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้ากับต่างประเทศและการลงทุนในประเทศ อันจะนาไปสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ CCI มีการให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเอกสาร
การออกใบอนุญาต หรือการให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักลงทุนต่างชาติ เพื่อเอื้ออานวยให้แก่
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นั ก ลงทุ น ท้ อ งถิ่ น และนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ในขณะเดี ย วกั น CCI มี ค วามพยายามที่ จ ะ
สนับสนุนและปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติในด้านการค้ า การลงทุน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา โดย CCI เป็นหน่วยงานเอกชนหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การร่างหรือออกกฎหมาย/กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนของประเทศ
 International Business Council (IBC) – IBC เป็นหน่ว ยงานภาคเอกชนอีกแห่งหนึ่ง
ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของนักลงทุนและผู้ประกอบการในประเทศคีร์กีซจานวนมาก IBC
มีเป้าหมายหลักในการสร้างบรรยากาศในการลงทุน และปรับปรุง/พัฒนากฎหมายหรือ
กฎระเบี ย บด้ า นการลงทุ น ของประเทศให้ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การลงทุ น โดย IBC ค่ อ ยให้
คาปรึกษาและบริการต่างๆ แก่ภาคธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นเหมือนหน่วยงานกลางที่
เป็นกระบอกเสียงของภาคเอกชนเพื่อนาเอาความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน
เสนอต่อรัฐบาลคีร์กีซเพื่อเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในการดาเนินนโยบายต่างๆ ต่อไป
นอกจากนี้ IBC ยังร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ในคีร์กีซ (ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน) ในการพัฒนาและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้เกิด การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ส าหรั บ ที่ อ ยู่ เบอร์ โ ทรศั พ ท์ /โทรสาร รวมถึ ง อี เ มล์ ที่ ส ามารถใช้ ติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงาน
ดังกล่าวข้างต้น เป็นดังตารางที่ 2-8
ตารางที่ 2-8 ที่อยู่สาหรับติดต่อของหน่วยงานสาคัญด้านการค้าและการลงทุนของประเทศคีร์กีซ
หน่วยงาน
Ministry of Economy of the
Kyrgyz Republic

ที่อยู่
106 Chui avenue Bishkek
Kyrgyz Republic 720002

Investment Promotion Agency
Under the Ministry of Economy
of the Kyrgyz Republic

106 Chui avenue Bishkek
Kyrgyz Republic 720002

Ministry of Foreign Affairs of
the Kyrgyz Republic

10a, Togolok Moldo street,
720000, Bishkek, Kyrgyz
Republic

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อ
Tel: +996 (312) 62-52-41
Fax: +996 (312) 66-18-37
E-mail: mert@mert.kg
Website: mineconom.gov.kg
Tel: +996 (312) 62-05-35
Fax: +996 (555) 62-50-39
E-mail: MAIL@INVEST.GOV.KG
Website: www.ppp.gov.kg
Tel: +996 (312) 66-08-47
Fax: +996 (312) 66-34-23
E-mail: Website: www.mfa.kg

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐคีร์กีซ

2-41

หน่วยงาน
The Chamber of Commerce
and Industry of the Kyrgyz
Republic

ที่อยู่
107 Kiyevskaya str.,
Bishkek,720001, Kyrgyz
Republic

International Business Council

Hyatt Regency Bishkek Hotel
191 Abdrakhmanov Str.,
Bishkek Kyrgyz Republic,
720011

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อ
Tel: +996 (312) 61-38-72
Fax: +996 (312) 61-38-75
E-mail: info@cci.kg
Website: www.cci.kg
Tel/Fax: +996 (312) 62-33-94
Email: office@ibc.kg
Website: www.eng.ibc.kg

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน

2.7.2. เวลาติดต่อราชการ
ในการติดต่อทางราชการ ผู้ติดต่อสามารถเข้าไปติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่าง
ช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00 – 17.00 น. ซึ่งในบางหน่วยงานอาจมีการเปิดให้สามารถติดต่อได้ในวันเสาร์
ระหว่างช่วงเวลา 9.00 – 13.00 น. เช่นกัน
ส าหรับภาคเอกชน เวลาในการติดต่อทางธุรกิจจะใกล้ เ คียงกับเวลาในการติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยสามารถกระทาได้ใ นวันจันทร์ถึ งวันศุกร์ ระหว่างช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00 –
18.00 น. และในบางบริษัท จะมีช่วงเวลาติดต่อในวันเสาร์ คือ ระหว่างช่วงเวลา 9.00 – 13.00 น.
 วันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดราชการของประเทศคี ร์กีซ แสดงไว้ในตารางที่ 2-9 โดยนอกจากวันดัง กล่ าว
ข้างต้น ยังมีวันหยุดตามศาสนาอิสลามอื่น ซึ่งวันจะถูกกาหนดตามปฏิทินจันทรคติ
ตารางที่ 2-9 วันหยุดราชการของประเทศคีร์กีซ
วัน-เดือน
1 มกราคม
7 มกราคม
23 กุมภาพันธ์
8 มีนาคม
21 มีนาคม
24 มีนาคม

วันหยุดประจาชาติ
New Year's Day
Orthodox Christmas
Fatherland Defender's Day
Women's Day
Nooruz, Persian New Year – spring festival
Day of National Revolution
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วัน-เดือน
1 พฤษภาคม
5 พฤษภาคม
8 พฤษภาคม
9 พฤษภาคม
31 สิงหาคม
7 พฤศจิกายน

วันหยุดประจาชาติ
Labor Day
Constitution Day
Remembrance Day
Victory Day (end of World War II)
Independence Day
Day of the Great October Socialist Revolution

หมายเหตุ : เช่นเดียวกับประเทศไทย หากวันหยุดดังกล่าวตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์และอาทิตย์) อาจมีการ
ประกาศวันหยุดชดเชยในวันทาการถัดไป
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

2.7.3. ธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจ
 การติดต่อธุรกิจ – การติดต่อธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้ภาษารัสเซียเป็นสาคัญ และมีเพียงนัก
ธุรกิจท้องถิ่นส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจทั้งนี้ สาหรับ
นามบั ต รที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ควรมี ทั้ ง ภาษาอั ง กฤษและภาษารั ส เซี ย พิ ม พ์ อ ยู่ ใ น
นามบัตรด้วย
 วันทางาน – ภาคธุรกิจในประเทศคีร์กีซทั่วไปทางานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งโดยเฉลี่ย
จะทางานประมาณ 8-9 ชั่วโมงต่อวัน แต่ในบางบริษัทอาจทางานในวันอื่นๆ ของสัปดาห์
และอาจมิได้จาเป็นต้องทางานสัปดาห์ละ 5 วัน หากแต่สะสมชั่วโมงให้ตรงตามที่บริษัท
ดังกล่าวมีการกาหนดไว้ก็ได้
 การตรงต่อเวลา – การตรงต่อเวลายังมีให้เห็นไม่มากนักในประเทศคีร์กีซ หากต้องนัด
พบปะหรือนัดประชุมกับภาคธุรกิจใดๆ ในประเทศคีร์กีซ ควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 15 นาที
สาหรับการมาสาย
 การทักทาย/การต้อนรับ – ธรรมเนียมการจับมือเป็นเรื่องสาคัญในการประกอบธุรกิจใน
คีร์กีซ โดยนักธุรกิจควรจับมือกับผู้อื่นทุกครั้ง แม้จะเคยพบกันก่อนหน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม
สาหรับนักธุ รกิ จคี ร์กี ซชายบางส่ ว นยังถือ ว่าการจับมือกับผู้ หญิ งมิใ ช่สิ่ งที่ควร และอาจ
หลีกเลี่ยงการจับมือกับผู้หญิง หากแต่กรณีดังกล่าวเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น โดยแนวคิด
ความเชื่อดังกล่าวในปัจจุบัน ได้ลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
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 การแต่งกาย – นักธุรกิจต้องแต่งกายสุภาพเมื่อต้องทาการติดต่อทางธุรกิจ โดยนอกจาก
เครื่องแต่งกาย รองเท้าก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม กล่าวคือ ควรขัดรองเท้าสะอาดให้เป็น
เงาอยู่เสมอ
 อื่นๆ – ธรรมเนียมการดื่มถือเป็นเรื่องปกติสาหรับชาวคีร์กีซ ซึ่งการติดต่อธุรกิจก็เช่นกัน
นักธุรกิจชายควรจะต้องสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ส่วนนักธุรกิจหญิงสามารถ
ปฏิเสธและไม่จาเป็นต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้
2.7.4. พฤติกรรมผู้บริโภค
ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศคีร์กีซมีระดับรายได้ที่ไม่สูงนัก โดยข้อมูลจาก World Bank
ในปี 2557 แสดงให้ เ ห็ นว่าระดับรายได้ต่อ หัว (GDP per capita) ของประเทศคีร์กีซอยู่ที่เพียง
1,400 เหรียญสหรัฐ เท่านั้น
ถึงแม้การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะส่งผลให้ประเทศมีรายได้มาก
ขึ้ น และประชากรมี ร ายได้ ม ากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยระดั บ รายได้ ที่ ไ ม่ สู ง มากนั ก ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวคีร์กีซอย่างมาก
ในด้านการบริโภคทั่วไป ประชาชนชาวคีร์กีซส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคที่ค่อนข้าง
พอเพียง และไม่ค่อยใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เนื่องจากระดับรายได้ทไี่ ม่สูงมาก จึงทาให้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
จะต้องถูกใช้ไปกับค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ได้แก่ อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น อาทิ เสื้อผ้า
เครื่อ งใช้ใ นชีวิตประจาวัน หรือ ยารัก ษาโรค มากกว่าการใช้จ่ายในสิ นค้ าฟุ่มเฟือ ย หรือ สิ นค้ า
หรูหรา หรือสินค้าที่สร้างความสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม สาหรับประชากรบางกลุ่ม (ซึ่งเป็นส่วน
น้อย) ที่มีระดับรายได้สูงหรือมีฐานะมั่นคง จะเป็นกลุ่มที่มีอานาจการซื้อที่ค่อนข้างสูง และเลือกที่
จะบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าหรูหรา และ
สินค้าแบรนด์เนม ด้วยเหตุนี้ ระดับราคาจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจบริโภคของชาวคีร์กีซ
อย่างไรก็ตาม หากระดับรายได้เพิ่มขึ้น ชาวคีร์กีซก็ยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อ คุณภาพของสินค้ า
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในด้านการเดินทางและการสัญจรในชีวิตประจาวัน ประชากรในตัวเมืองมักจะโดยสาร
โดยใช้เครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะ (ขนส่งมวลชน) มากกว่าใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถแท็กซี่
ส่วนประชากรในชนบทและเมืองขนาดเล็ก จะเดินทางโดยอาศัยรถจักรยายนต์และรถยนต์เ ป็น
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หลัก และมีบางส่วนที่เดินทางโดยใช้ม้าเป็นพาหนะ (ในพื้นที่ชนบทห่างไกล) เนื่องจากระบบขนส่ง
มวลชนมีแต่ในเฉพาะในเมืองใหญ่หรือเมืองสาคัญเท่านั้น นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟยังไม่
เป็นที่ได้รับความนิยม เนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวยังค่อนข้างน้อย และระบบ
รางในประเทศยังไม่กระจายหรือเชื่อมต่อกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ในด้านการพักผ่อนหย่อ นใจ ในตัวเมืองใหญ่ เช่ น กรุงบิชเคก มีห้างสรรพสินค้า โรง
ภาพยนตร์ และภัตตาคารและร้านอาหารกระจายทั่วไป โดยเฉพาะในย่านใจกลางเมือง (Down
Town) ซึ่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ห รือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงสั้ นๆ ประชาชนจะนิยมออกมา
เที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ส่วนในช่วงวันหยุดยาว ประชาชนส่วนใหญ่มักนิ ยมท่องเที่ยวในประเทศ
โดยสถานที่ท่องเที่ยวหลักได้แก่ ทะเลสาบอิสซิค -คุล ทะเลสาบซอง-คุล รวมไปถึงเทือกเขาต่างๆ
(การเดินเขาและการปีนเขา)

2.8. ภาพรวมการค้าและการลงทุนของสาธารณรัฐคีร์กีซ
2.8.1. ภาพรวมการค้าสินค้า
2.8.1.1. การส่งออก
จากภาพรวมการส่งออกสินค้าของประเทศคีร์กีซ พบว่า มีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ในปี 2553 ซึ่งมูลค่าการส่งออกมีการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดกว่าในปีอื่นๆ จากนั้นจึงมีการลด
น้อยลงและมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างมากอีกครั้งในปี 2557 ทั้งนี้ สาหรับ มูลค่าการส่งออกของ
คีร์กีซเพิ่มขึ้นจาก 693.73 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2552 เป็น 1,122.23 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี
2557 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 11.90
ดังแสดงในภาพที่ 2-13
คีร์กีซนั้นมีการส่งออกไปยังประเทศหลักๆ ได้แก่ คาซัคสถาน รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์
ฝรั่งเศส และจีน (ตามลาดับ) โดยคีร์กีซส่งออกไปยังคาซัคสถานในสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
32.53 ของการส่งออกทั้งหมดในช่วงปี 2552-2557 ดังแสดงในภาพที่ 2-14
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จากภาพที่ 2-15 ประเทศไทยมิได้เป็นตลาดส่งออกสาคัญของคีร์กีซ โดยในช่วงปี 25522557 คีร์กีซแทบจะไม่มีการส่งออกมายังประเทศไทยเลย โดยดูจากข้อมูลจะพบว่า การส่งออกของ
คีร์กีซมาไทยในปี 2558 มีมูลค่าเพียงเท่ากับ 0.01 ล้านเหรียญสหรัฐ เท่านั้น และรวมมูลค่าการ
ส่งออกดังกล่าวตั้งแต่ปี 2553-2557 คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.19 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในช่วง
เวลาดังกล่าวของประเทศคีร์กีซเท่านั้น โดยตลาดไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 22 ของแหล่งส่งออกของ
ประเทศที่คีร์กีซ
คีร์กีซมีการส่งออกสินค้าทองคามากที่สุด อันเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยของคีร์กีซ
ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 37.98 ของการส่งออกทั้ง ประเทศ ส่วนสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกรองลงมาได้แก่ สินค้าชนิดอื่นๆ น้ามันปิโตรเลียม พลังงานไฟฟ้า และพืชตระกูล
ถั่ว ตามลาดับ (ตารางที่ 2-10)
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ภาพที่ 2-13 มูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศคีร์กีซทั้งหมด ปี 2552-2557 จาแนกตามแหล่งส่งออกสาคัญ
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ภาพที่ 2-14 สัดส่วนการส่งออกของประเทศคีร์กีซไปยังตลาดส่งออกสินค้าสาคัญ ปี 2552-2557

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International trade centre (ITC)
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ภาพทีตลาดส่
่ 2-15 ตลาดส่
าคัญของประเทศคี
ีซ ปี 2552-2557
งออกสิงนออกสิ
ค้าทีน่สค้าคัาทีญ่สของประเทศคี
ร์กีซ ปีร์ก2552-2557
ประเทศคู่ค้าสาคัญ 5 อันดับแรก
ประเทศตลาดใหม่เป้าหมาย 4 ประเทศ
(ไนจีเรีย คีร์กีซ ปากีสถาน และบังกลาเทศ)
ประเทศไทย
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ตารางที่ 2-10 สินค้าส่งออกที่สาคัญ 5 อันดับแรกของประเทศคีร์กีซ
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)
สินค้าส่งออกสาคัญของประเทศคีร์กีซ
มูลค่าส่งออก
เฉลี่ยของคีร์กีซ
ปี 2552-2557

คิดเป็น
สัดส่วน
(ร้อยละ)

ทุกรายการสินค้า
9,224.40
HS7108 ทองคา (รวมถึงทองคาชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือ
3,503.04
อยู่ในลักษณะกึ่งสาเร็จรูปหรือเป็นผง
2
HS9999 สินค้าอื่นๆ
515.75
3
HS2710 น้ามันปิโตรเลียมและน้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส นอกจากที่เป็น
423.48
น้ามันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในทีอ่ ื่น ซึ่ง
มีน้ามันปิโตรเลียม หรือน้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัสตั้งแต่ร้อยละ
70 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ซึ่งน้ามันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลัก
ของสิ่งปรุงแต่งนั้น เศษน้ามัน
4
HS2716 พลังงานไฟฟ้า
242.85
5
HS0713 พืชผักตระกูลถัว่ แห้งและเอาเปลือกออก จะลอกเยื่อหรือทาให้
239.21
แยกจากกันหรือไม่กต็ าม
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

100.00
37.98

No

Hs Code

TOTAL
1

รายการสินค้า

5.59
4.59

2.63
2.59

2.8.1.2. การนาเข้า
สาหรับการนาเข้าสินค้าของประเทศคีร์กีซ พบว่าในช่วงปี 2552-2557 การนาเข้าของ
ประเทศมี ทิ ศ ทางที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่ น เดี ย วกั น โดยในปี 2557 คี ร์ กี ซ มี มู ล ค่ า กาน าเข้ า สิ น ค้ า จาก
ต่างประเทศทั้งหมดเท่ากั บ 9,327.51 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากในปี 2552 ซึ่งมีมูลค่าการ
นาเข้าเพียง 7,334.17 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR เท่ากับร้อยละ 4.93
ดังแสดงในภาพที่ 2-16
แหล่ ง นาเข้าสิ นค้ า ที่ส าคั ญ ของประเทศคี ร์กีซนั้น ได้แก่ จีนและรัส เซีย โดยในช่ว งปี
2552-2557 สัดส่วนการนาเข้าจากทั้งสองประเทศรวมกันเกินกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าการนาเข้า
ทั้งหมดของประเทศ ส่วนประเทศที่ เป็นแหล่งนาเข้าที่ สาคัญรองลงมา ได้แก่ คาซัคสถาน ตุรกี
และเกาหลีใต้ (ภาพที่ 2-17) ทั้งนี้ หากพิจารณาการนาเข้าสินค้า ของประเทศคีร์กีซตลอด 6 ปี ที่
ผ่านมา (ช่วงปี 2552-2557) พบว่า การนาเข้าจากลิทูเนีย อาเซอร์ไบจัน และญี่ปุ่น มีการเติบโตใน
อัตราที่ค่อนข้างสูง แต่ยังมีสัดส่วนการนาเข้าที่น้อยอยู่ ในขณะที่จีน รัสเซีย คาซัคสถาน ตุรกี และ
เกาหลีใต้ ยังคงเป็นแหล่งนาเข้าหลักของประเทศ สาหรับไทย คีร์กีซมีการนาเข้าจากประเทศไทย
ไม่มากนัก โดยในช่วงปี 2552-2557 มูลค่าการนาเข้าของคีร์กีซจากไทยรวมกันทั้งหมดเท่ากับ
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2.53 ล้านเหรียญสหรัฐ ทาให้ไทยอยู่ในลาดับที่ 45 ของประเทศแหล่งนาเข้าทั้งหมดของคีร์กีซ
(ภาพที่ 2-18)
ในส่ ว นของสิ นค้ า ที่คี ร์กี ซมีการนาเข้ า มากจากต่ างประเทศที่สุ ด พบว่า สิ นค้ าน้ามั น
ปิโตรเลียม รถยนต์และยานยนต์ต่างๆ ยารักษาโรค และสินค้าอื่นๆ คือกลุ่มสินค้าที่คีร์กีซนาเข้ามา
มากที่สุ ดใน 5 อันดับแรก โดยคิ ดเป็น สั ดส่ ว นรวมเท่ ากับ ร้อ ยละ 32.33 ของมูล ค่ าการน าเข้ า
ทั้งหมดของประเทศในช่วงปี 2552-2557 (ตารางที่ 2-11)
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ภาพที่ 2-16 มูลค่าการนาเข้าสินค้าของประเทศคีร์กีซทั้งหมด ปี 2552-2557 จาแนกตามแหล่งส่งออกสาคัญ
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ภาพที่ 2-17 สัดส่วนการนาเข้าของประเทศคีร์กีซจากแหล่งนาเข้าสาคัญ ปี 2552-2557

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International trade centre (ITC)
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แหล่ง่ 2-18
นาเข้แหล่
าสิงนนค้าเข้
าทีาสิ่สนาคัค้าญทีของประเทศคี
ร์กีซร์กปีีซ 2552-2557
ภาพที
่สาคัญของประเทศคี
ปี 2552-2557

สัดส่วน ปี 2552-2557 : %

70.00%

ประเทศคู่ค้าสาคัญ 5 อันดับแรก

60.00%

ประเทศตลาดใหม่เป้าหมาย 4 ประเทศ
(ไนจีเรีย คีร์กีซ ปากีสถาน และบังกลาเทศ)

50.00%

ประเทศไทย

China

40.00%
30.00%
20.00%

Korea, Republic of Russian Federation
United States of America
10.00%
Kazakhstan
Netherlands
Belarus
-10.00%

0.00%
0.00%
-10.00%

Italy

Turkey

Germany 20.00%
30.00%
Ukraine India
Poland
France
Belgium
อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2552-2557
10.00%

Japan Azerbaijan Lithuania
40.00%

50.00%

หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble คือมูลค่าการส่งออก หรือนาเข้า ปี 2557
ที่มา: โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre
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ตารางที่ 2-11 สินค้านาเข้าที่สาคัญ 5 อันดับแรกของประเทศคีร์กีซ
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)
สินค้านาเข้าสาคัญของประเทศคีร์กีซ
No

Hs Code

TOTAL
1

รายการสินค้า

มูลค่านาเข้า
เฉลี่ยของคีร์กีซ
ปี 2552-2557
31,140.90
3,717.81

ทุกรายการสินค้า
HS2710 น้ามันปิโตรเลียมและน้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส นอกจากที่เป็น
น้ามันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในทีอ่ ื่น
2
HS8703 รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสาหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก
1,044.01
(นอกจากของตามประเภทที่ 87.02) รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง
3
HS9999 สินค้าอื่นๆ
906.18
4
HS3004 ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 30.02 30.05
665.62
หรือ 30.06) ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ไม่ผสม
สาหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กาหนด
(รวมถึงของที่จัดทาขึ้นในลักษณะเพือ่ ให้ผ่านทางผิวหนัง) หรือใน
ลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพือ่ การขายปลีก
5
HS8704 ยานยนต์สาหรับขนส่งของ
620.53
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

คิดเป็น
สัดส่วน
(ร้อยละ)
100.00%
11.94%
3.35%
2.91%
2.14%

1.99%

2.8.2. ภาพรวมการค้าบริการ
2.8.2.1. การส่งออก
สาหรับการส่งออกบริการของประเทศคีร์กีซ พบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องระหว่าง
ในช่วงปี 2552-2557 ยกเว้นในปี 2553 ที่มีการลดลงอยู่บ้างเล็กน้อย และในปี 2557 ที่มูลค่าการ
ส่งออกบริการลดลงจากในปี 2556 ทั้งนี้ โดยภาพรวม การส่งออกบริการของคีร์กีซเพิ่มขึ้นจากใน
ปี 2552 ซึ่งอยู่ที่ 638.18 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 896.56 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557 โดยมีอัตรา
การเติ บ โตของมู ล ค่ า การส่ ง ออกบริ ก ารในรู ป แบบ CAGR เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 7.04 ดั ง แสดงใน
ภาพที่ 2-19
คีร์กีซนั้นเน้นการส่งออกบริการเชิงพาณิชย์มากกว่าบริการภาครัฐอย่างมาก เห็นได้จาก
สั ดส่ ว นมูล ค่ าการส่ งออกบริก ารในสาขาดังกล่ าวที่มากถึ ง ร้อ ยละ 98.46 (ส่ ว นที่เ หลื อ เป็นการ
ส่ ง ออกบริ ก ารด้ า นรั ฐ บาล) โดยจะส่ ง ออกบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว (Travel) เป็ น หลั ก ดั ง
ภาพที่ 2-20
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ภาพที่ 2-19 มูลค่าการส่งออกบริการของประทศคีร์กีซทั้งหมด ปี 2552-2557 จาแนกเป็นประเภทบริการ
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ภาพที่ 2-20 สัดส่วนประเภทบริการที่ประเทศคีร์กีซส่งออกปี 2552-2557
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2.8.2.2. การนาเข้า
ในด้านการนาเข้าบริการของประเทศคีร์กีซ คีร์กีซมีการนาเข้าบริการจากต่างประเทศที่
เพิ่มสูงขึ้นในระหว่างปี 2552-2557 โดยการเติบโตดังกล่าวอยู่ในอัตราที่สูงกว่าการส่งออกเล็กน้อย
คือ ร้อยละ 10.53 โดยมูลค่าการนาเข้าบริการในปี 2557 อยู่ที่ 1,109.25 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
จากในปี 2552 ที่อยู่ที่ 746.38 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังแสดงในภาพที่ 2-21
สาหรับภาคบริการที่คีร์กีซมีการนาเข้ามากที่สุด คือ การนาเข้าบริการเชิงพาณิชย์ โดย
คิดเป็นร้อยละ 99.04 ของการนาเข้าทั้งหมดของประเทศ ดังแสดงในภาพที่ 2-22 โดยบริการเชิง
พาณิ ชย์ ที่นาเข้า มากที่สุ ด ได้แ ก่ บริการด้านการขนส่ ง (Transportation) การบริการด้า นการ
ท่องเที่ยว (Travel) และบริการด้านธุรกิจอื่นๆ (Other business Services) ตามลาดับ
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ภาพที่ 2-21 มูลค่าการนาเข้าบริการของประทศคีร์กีซทั้งหมด ปี 2552-2557 จาแนกเป็นประเภทบริการ
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ภาพที่ 2-22 สัดส่วนประเภทบริการที่ประเทศคีร์กีซนาเข้าเฉลี่ยปี 2552-2556
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2.8.3. ภาพรวมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
เมื่อพิจารณาตัวเลขมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศ
คีร์กีซ พบว่า มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของคีร์กีซในช่ วงปี 2552-2557 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (อัตราการเติบโตแบบ CAGR เท่ากับร้อยละ 2.14) อย่าไงรก็ตาม หากพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงในช่วงปีดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปี 2554 และ 2556
โดยตัวเลขการลงทุนเพิ่มขึ้นสูงถึง 757.64 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 และ 693.53 ล้านเหรียญ
สหรัฐในปี 2554 ส่วนมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปี 2557 นั้นอยู่ที่ 210.51 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ภาพที่ 2-23)
ภาพที่ 2-23 ข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศคีร์กีซ ปี 2552-2557

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ส าหรั บ ประเทศที่ เ ป็ น ผู้ ล งทุ น หลั ก ในคี ร์ กี ซ ได้ แ ก่ แคนาดา คาซั ค สถาน สหราช
อาณาจักร จีน และเกาหลีใต้7

7

ข้อมูลจาก UNCTAD ณ ระหว่างปี 2552-2555
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บทที่ 3
นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนของสาธารณรัฐคีร์กีซ
3.1. นโยบายด้านการลงทุน
ภายหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในช่วงปี 2534 ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศคีร์กีซถดถอยอย่างมาก และโครงการการลงทุนต่างๆ ต้องเป็นอันหยุดชะงักไป รัฐบาล
คี ร์กี ซ ได้ มีแ นวทางการดาเนิ น นโยบายทางเศรษฐกิ จเพื่อ เร่ง รัด พั ฒนาโครงสร้ างพื้น ฐานและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจใหม่ เพื่อนาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้พัฒนาประเทศตามทิศทางที่เหมาะสม
และเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศให้เป็นเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี (Market Economy)
ในส่วนของนโยบายทางการลงทุน รัฐบาลคีร์กีซมุ่งที่จะสนับสนุนการลงทุนทาธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ธาตุ เนื่องจากยังมีทรัพยากรแร่ธาตุที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ อยู่เป็นจานวน
มาก อีกทั้งยังสนับสนุ นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ การรักษาสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกัน โดย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต พลังงานจากน้า อุตสาหกรรมการเกษตรอินทรีย์ และอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
รัฐบาลคีร์กีซให้ความสาคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศ และสนับสนุน การปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการลงทุนเพื่อเปิดให้มีการลงทุนจากต่างชาติอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดย
คัดเลือกการให้สัมปทานกับนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน และให้ความสาคัญกับการลงทุน
ในสาขาพลังงานน้า เหมืองแร่ทองคา สิ่งทอ ภาคการเกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ได้มีบริษัททั้งจากภาคการเงิน โทรคมนาคม และเหมืองแร่ ทองคา อุตสาหกรรม
ซีเมนต์ อุตสาหกรรมกระจก สนใจเข้ามาลงทุนเชิงพาณิชย์ในคีร์กีซ โดยประเทศที่เข้ามาลงทนสูง
ที่สุดในปี 2551 ได้แก่ คาซัคสถาน ร้อยละ 46.66 อังกฤษ ร้อยละ 13.29 เยอรมนี ร้อยละ 8.93 จีน
ร้อยละ 6.37 และตุรกี ร้อยละ 3.48 ตามลาดับ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในคีร์กีซมีทั้งการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ อาหารแปรรูป และ
เหมืองแร่ และภาคบริการ ได้แก่ การธนาคาร การก่อสร้างการโรงแรม และโทรคมนาคม
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3.2. กฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน
ตามที่กฎหมายการลงทุนของประเทศคี ร์กีซได้ระบุไว้ ชาวต่างชาติที่เ ข้ามาลงทุ น ใน
ประเทศคี ร์กี ซ จะได้รับการปฏิ บัติเ ท่าเที ยมกั บนักลงทุ นชาวคี ร์กีซ โดยนักลงทุนชาวต่างชาติ
ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งขออนุ ญ าตการลงทุ น (Investment Permit) เหมื อ นกั บ ประเทศอื่น ๆ ที่ ศึ ก ษาใน
รายงานฉบับนี้ และรัฐบาลมีการเปิดเสรีการลงทุนในทุกสาขาอุตสาหกรรม (มีอุตสาหกรรมบาง
ประเภทที่ต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก่อนการเริ่มดาเนินกิจการ) ดังนั้น
นักลงทุนชาวไทยจะสามารถลงทุนในอุตสาหกรรมใดๆ ก็ได้ในประเทศคีร์กีซ ที่คาดว่ามีศักยภาพ
เพียงพอ โดยไม่จาเป็นต้องรายงานสถานะความคืบหน้าการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนจาก
ต่างประเทศให้รัฐบาลคีร์กีซได้รับทราบ
อย่างไรก็ ต าม กฎระเบียบการดาเนินธุ รกิจ ยังเป็นอุปสรรคส าคั ญ ต่อ การลงทุ น เช่น
ประเทศคีร์กีซมีนโยบายการเก็บภาษีในระดับสูงจากการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ
ซึ่งรวมถึงแร่ทองคา แร่เงิน แร่ทองคาขาว และแหล่งน้าใต้พิภพ ซึ่งขัดแย้งกับแนวทางนโยบายการ
ลงทุนที่ได้อธิบายไปข้างต้น อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตลาดใหม่ เช่น ประเทศบังคลาเทศ
พบว่ารัฐบาลคีร์กีซมอบสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนที่ใ ห้กับการลงทุนจากต่างประเทศน้อยกว่า
โดยเปรียบเทียบ และยังมิได้กาหนดสิทธิ ประโยชน์ทางการลงทุนไว้ชัดเจน มีเพียงการลงทุนใน
พื้นที่เขตปลอดอากร (Free Economic Zone) เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน
อุปสรรคในการเข้ามาลงทุนอีกประการหนึ่งคือ ระบบราชการของประเทศคีร์กีซที่ยังไม่มี
ความโปร่งใสมากนัก อีกทั้งมียังมีการเลือกปฏิบัตินักลงทุนต่างชาติในบางกรณี โดยการจัดอันดับ
ของ World Economic Forum ที่ทาการสารวจความคิดเห็นของนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในหลายๆ
ประเทศ พบว่าดัชนีที่สะท้อนว่าการเรียกเก็บเงินสินบนโดยเจ้าหน้าที่ รัฐเป็นการกระทาที่พบได้
บ่อยมากแค่ไหนในประเทศคีร์กีซ (Irregular Payment and Bribes Index) อยู่ในระดับคะแนน 2.6
คะแนนจากคะแนนเต็ม 7 คะแนน 1 หรืออยู่ในอันดับที่ 132 ของโลก 2 ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าการกระทา
ดังกล่าวเป็นที่พบได้ทั่วไป ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทางการลงทุนประการหนึ่งที่นักลงทุนชาวไทยต้อง
เผชิญเมื่อเข้าไปลงทุนในประเทศคีร์กีซ

1

สาหรับดัชนี Irregular Payment and Bribes หากคะแนนดัชนียิ่งน้อย จะสะท้อนว่าการเรียกเก็บสินบนเป็นการกระทาที่พบได้
บ่อยครั้งในประเทศนั้น แต่ถ้าหากคะแนนดัชนียิ่งมาก จะสะท้อนว่าการเรียกเก็บสินบนเป็นการกระทาที่พบได้นอ้ ยครั้งในประเทศนั้น
2 การจัดอันดับเรื่องความสามารถในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ World Economic Forum มีประเทศที่ถก
ู จัดอันดับ
ทั้งหมด 144 ประเทศ
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3.2.1. ข้อกาหนดการลงทุนรายอุตสาหกรรม
รัฐบาลคีร์กีซกาหนดเปิดเสรีการลงทุนในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม แต่มีอุตสาหกรรมบาง
ประเภทที่ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพิเศษ (Business License) จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการดาเนินกิจการ ได้แก่
 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและก๊าซธรรมชาติ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตและ
การขายไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิตและการขายไอร้อน (รวมถึงการส่งออกและ
นาเข้ากระแสไฟฟ้า) อุตสาหกรรมการแปรรูปน้ามันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรม
การผลิต/การเคลื่อนย้าย/การกระจาย/การขายก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
 อุตสาหกรรมการแพทย์ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตและการขายเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิตและการขายวัคซีนและเซรุ่มสัตว์ เป็นต้น
 อุตสาหกรรมการสื่อสาร ได้แก่ อุตสาหกรรมการสื่อสารวิทยุและโทรทัศ น์ และ
อุตสาหกรรมการบริการไปรษณีย์
 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางการทหาร เช่น อุต สาหกรรมการ
ออกแบบและผลิ ต อาวุ ธ และยุ ท โธปกรณ์ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต วั ต ถุ ร ะเบิ ด
อุตสาหกรรมการซ่อมบารุงอาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นต้น
 อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร เช่น อุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมไมโครไฟแนนซ์ อุตสาหกรรมการบริการการชาระค่า
สินค้าและบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการให้คาปรึกษาทางด้าน
การลงทุน เป็นต้น
3.2.2. กฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานของประเทศคี ร์ กี ซ (Labor Code of the Kyrgyz Republic) และ
กฎหมายการคุ้มครองแรงงาน (Law of the Kyrgyz Republic Labor Protection) เป็นร่างกฎหมาย
สาคัญที่กาหนดข้อบังคับด้านการปฏิบัติต่อแรงงานในประเทศคีร์กีซ โดยสามารถสรุปประเด็น
สาคัญได้ดังต่อไปนี้
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3.2.2.1. ข้อกาหนดเรื่องเวลาการทางานและวันลาในสาธารณรัฐคีร์กีซ
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศคีร์กีซจะต้องมีข้อปฏิบัติต่อแรงงานด้านชั่วโมงการทางาน
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
 แรงงานในประเทศคีร์กีซจะสามารถทางานได้ไม่เกินวันละ 8 ชม. (หรือ 40 ชม.
ต่อสัปดาห์)
 ระยะเวลาทดลองงาน (Probation Period) จะต้องไม่นานเกินกว่า 3 เดือนนับจาก
วันที่เริ่มปฏิบัติงานวันแรก
 รอบการชาระค่าตอบแทนจะต้องมีระยะเวลาไม่สูงเกินกว่า 1 เดือน
 นายจ้างจะต้องอนุญาตให้แรงงานลางานโดยยังได้รับค่าตอบแทน (Paid Annual
Leave) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน (นับตามวันปฎิทิน)
 นายจ้างจะต้องอนุญาตให้แรงงานลาคลอดโดยยังได้รับค่าตอบแทน (Maternity
Leave) ได้เป็นเวลาอย่างน้อย 70 วันก่อนวันคลอด และหลังคลอดอีกอย่างน้อย
56 วัน (แต่ไม่เกิน 70 วันหลังวันคลอด) แล้วแต่จะตกลงกับนายจ้าง
3.2.2.2. การทาสัญญาการจ้างงานในสาธารณรัฐคีร์กีซ
กฎหมายแรงงานของประเทศคีร์กีซ (Labor Code of the Kyrgyz Republic) กาหนดให้
ลูกจ้างสามารถขอสิ้นสุดการจ้างงานได้ทุก ขณะ โดยกาหนดให้ดาเนินการแจ้งด้วยวาจาล่วงหน้า
ก่อนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ส่วนในฝั่งนายจ้างนั้น หากนายจ้างจะเลิกว่าจ้างพนักงานหรือเลิกว่าจ้าง
ในกรณีที่บริษัทจะล้มละลาย นายจ้างจะต้องแจ้งลูกจ้างเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเลิก
จ้างจริง ทั้งนี้ เมื่อนายจ้างจะเลิกว่าจ้างแรงงานในกรณีของบริษัทล้มละลาย หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ
เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร เป็นต้น นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยในอัตราที่ไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าตอบแทน (เงินเดือน) เฉลี่ย 2 เดือน
3.2.2.3. ประกันสังคม (Social Security System)
สาหรับการจ้างงานในประเทศคีร์กีซ นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดในเรื่องกองทุน
ประกันสังคม โดยจะต้องมีส่วนช่วยสมทบเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนบานาญ ในสัดส่วน
ต่อค่าจ้างต่อเดือนดังต่อไปนี้
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 นายจ้างจะต้องสมทบเงินกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 2.5 ของค่าตอบแทน
ต่อเดือน
 นายจ้างจะต้องสมทบกองทุนบานาญในอัตราร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนต่อเดือน
ในส่วนของลูกจ้าง จะต้องชาระเงินให้กองทุนประกันสังคมและกองทุนบานาญ ในสัดส่วน
ต่อค่าจ้างต่อเดือนดังต่อไปนี้
 ลูกจ้างจะต้องสมทบเงินกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 2 ของอัตรา
ค่าตอบแทนต่อเดือน
 นายจ้างจะต้องสมทบกองทุนบานาญในอัตราร้อยละ 8 ของอัตราค่าตอบแทนต่อเดือน
3.2.2.4. ใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติทางาน (Work Permit)
บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในประเทศคีร์กีซสามารถว่าจ้างชาวต่างชาติให้มาปฏิบัติงานใน
ประเทศคี ร์ กี ซ ได้ แต่ จ ะต้ อ งยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตการจ้ า งแรงงานต่ า งชาติ และต้ อ งยื่ น ขอรั บ
ใบอนุญ าตการทางาน (Work Permit) ให้กับลู กจ้างชาวต่างชาติแต่ล ะคนที่จะเข้ามาทางานใน
บริษัทด้วยเช่น
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลคีร์กีซมีนโยบายเรื่องการว่าจ้างชาวต่างชาติที่เข้มงวด โดยจานวน
ชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศคีร์กีซจะถูกจากัดไว้ด้วยโควตาการจ้างชาวต่างชาติที่
รัฐบาลคีร์กีซจะประกาศใหม่ทุกๆ ปีในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม ซึ่งส่งผลให้การว่าจ้างชาวต่างชาติ
เป็นเรื่องที่ทาได้ยากในทางปฏิบัติ
ส าหรั บ ขั้ น ตอนการขอรั บ อนุ ญ าตท างาน นายจ้ า งจะต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งขออนุ ญ าตให้
ชาวต่างชาติทางานกับกระทรวงแรงงาน การย้ายถิ่นฐาน และเยาวชนคีร์กีซ (Ministry of Labour,
Migration and Youth) พร้ อ มกั บ แสดงหลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ แ สดงถึ ง ความจ าเป็ น ต้ อ งว่ า จ้ า ง
ชาวต่างชาติ ให้ มาปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งรัฐบาลคีร์กีซ จะอนุญ าตให้ชาวต่างชาติเ ข้ า มา
ปฏิบัติงานในประเทศคีร์กีซในเฉพาะกรณีที่บริษัทที่ยื่นขอรับใบอนุญาตไม่สามารถจัดหาชาวคีร์กีซ
มาปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ต้องการได้ โดยทั่วไปแล้ว ใบอนุญาตการทางานจะมีอายุ 1 ปี และ
สามารถขอต่ออายุได้
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ในทางปฏิบัติ เมื่อ บริษัทที่ว่าจ้างชาวต่างชาติได้รับใบอนุญ าตการทางานที่ยื่นขอไป
ข้างต้น ชาวต่างชาติผู้นั้นจะต้องยื่นขอรับใบรับรองการอนุญาตให้ทางานจากกระทรวงแรงงาน
การย้ า ยถิ่ น ฐาน และเยาวชนคี ร์ กี ซ อี ก ฉบั บ หนึ่ ง แล้ ว ถึ ง จะถื อ ว่ า เสร็ จ สิ้ น ขั้ น ตอนการขอรั บ
ใบอนุญาตการทางาน
ทั้งนี้ รัฐบาลคีร์กีซกาหนดไว้ว่าชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ไม่จาเป็นต้อ งขอ
ใบอนุญาตทางาน (Work Permit) เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศคีร์กีซ









ชาวต่างชาติที่อยู่ในสถานะผู้ลี้ภัย (Refugee)
ชาวต่างชาติที่อยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง (Asylum)
ชาวต่างชาติที่มีสิทธิในการพักอาศัยในประเทศคีร์กีซ (Permanent Resident)
สมาชิ ก ของคณะเอกอั ค รราชทู ต หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารทู ต ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้
ประจาการในประเทศคีร์กีซ
พนั ก งานของโรงงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในประเทศคี ร์ กี ซ หรื อ พนั ก งานบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต
เครื่องจักรที่เข้ามาติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในประเทศคีร์กีซ
นักข่าว ผู้สื่อข่าว และผู้ทางานในภาคสื่อสารมวลชน
นักเรียนชาวต่างชาติที่กาลังศึกษาอยู่ในประเทศคีร์กีซ ที่ทางานระหว่างปิดภาค
เรียน หรือเวลาว่างในมหาวิทยาลัย
ชาวต่างชาติที่เป็นพลเมืองของประเทศที่มีสนธิสัญญาเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรีกับประเทศคีร์กีซ

3.2.2.5. ข้อกาหนดเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน และอัตราค่าแรงขั้นต่า
ตามกฎหมายแรงงานของประเทศคี ร์กี ซ นายจ้างจะต้อ งปฏิ บัติต ามข้อ ก าหนดด้ า น
ค่าตอบแทนแรงงานดังต่อไปนี้
 หากจะว่าจ้ า งให้ แ รงงานปฏิบัติ ง านในช่ว งเวลาระหว่ า ง 22.00 น. ถึ ง 6.00 น.
จะต้องให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกร้อยละ 50 ของอัตราค่าแรงในเวลาการทางาน
ปกติ รวมกับอัตราค่าแรงในเวลาการทางานปกติ
 หากจะว่ า จ้ า งให้ แ รงงานปฏิ บั ติ ง านล่ ว งเวลา (Overtime) หรื อ มาปฏิ บั ติ ง านใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดราชการ จะต้องให้ค่าตอบแทนเป็นสองเท่าของอัตรา
ค่าแรงในเวลาการทางานปกติ
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ส าหรับการจ่ายเงินค่ าตอบแทนการทางานในประเทศคีร์กีซ จะต้องกาหนดระยะงวด
ค่าตอบแทนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน โดยนายจ้างจะต้องกาหนดวันจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจน
แต่ถ้าวันจ่ายค่าตอบแทนตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ นายจ้างจะต้ องจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนภายในไม่เกิน 3 วันนับจากนั้น อีกทั้งในกรณีที่ลูกจ้างประสงค์ที่จะลางาน นายจ้าง
จะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันก่อนวันลา
ทั้งนี้ หากนายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าจ้างได้ตามกาหนดเวลา ทั้งในกรณีการจ่ายค่าจ้าง
ปกติ การจ่ายค่าจ้างวันลา หรือในกรณีอื่นๆ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าปรับการล่วงเวลาเพิ่มเติมใน
อัตราร้อยละ 0.15 ต่อวันของมูลค่าค่าตอบแทน และถ้าหากนายจ้างไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยการ
เลิกจ้างได้ตามกาหนดเวลา นายจ้างจะต้องรับภาระค่าปรับการจ่ายเงินชดเชยล่วงเวลาเพิ่มเติมใน
อัตราร้อยละ 0.5 ต่อวันของมูลค่าค่าตอบแทน
สาหรับอัตราค่าแรงขั้นต่า (Minimum Wage) อัตราค่าแรงขั้นต่าสาหรับแรงงานไร้ฝีมือใน
ประเทศคี ร์ กี ซ คื อ 840 ซอมคี ร์ กี ซ ต่ อ เดื อ น (อั ต ราดั ง กล่ า วไม่ ร วมค่ า ตอบแทนพิ เ ศษอื่ น ๆ
ค่ า ตอบแทนการท างานในสภาวะการท างานที่ มี ค วามเสี่ ย ง เงิ น โบนั ส หรื อ ส่ ว นหั ก ลบค่ า
ประกันสังคม)
3.2.3. กฎหมายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
3.2.3.1. กฎหมายที่ดิน
ในอดีต คีร์กีซเคยดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ดังนั้นที่ดินทั้งหมดใน
ประเทศจึงตกอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของรัฐ เช่นเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติในเขตแดนที่ดินนั้น และ
ถึงแม้ระยะหลังรัฐบาลคีร์กีซจะอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปมีสิทธิในถือครองที่ดิน แต่สิทธิดังกล่าว
จะไม่ครอบคลุมถึงชาวต่างชาติ ดังนั้น ชาวต่างชาติจะต้องเช่าที่ดินเพื่อลงทุนจัดตั้งโรงงานใน
ประเทศคีร์กีซแทน โดยการกระทาดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลคีร์กีซ
ทั้งนี้ ที่ดินในประเทศคีร์กีซถูกแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ (1) ที่ดินเพื่อการเกษตร
(Agriculture) (2) ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย (Residential) (3) ที่ดินเพื่อการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
โครงสร้างระบบการขนส่ง โครงสร้างระบบการสื่อสาร โครงข่ายการป้องกันประเทศ และโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นๆ (4) ที่ดินที่อยู่ในเขตหวงห้าม (5) ที่ดินป่าไม้ (6) ที่ดินที่เกี่ยวกับการชลประทาน (7)
ที่ดินสงวน และ (8) ที่ดินสงวนของรัฐที่มีแร่มีค่า โดยรัฐบาลคีร์กีซจะเป็นผู้กาหนดว่าพื้นที่ไหน
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ได้รับการจัดประเภทเป็นที่ดินแบบไหน ซึ่งนักลงทุนชาวต่างชาติจะมีสิ ทธิใ นการเข้าที่ดิ น บาง
ประเภทเท่านั้น ได้แก่
 ชาวต่ า งชาติ จ ะไม่ มี สิ ท ธิ ใ นการถื อ ครองหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ดิ น การเกษตร
(Agriculture Land)
 ชาวต่างชาติจะไม่มีสิทธิในการถือครองที่ดินประเภทใดก็ตามในประเทศคีร์กีซ เว้น
แต่ที่ดินนั้นเป็นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่รอการขาย (Foreclosed Residential Land)
ที่ใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินในประเทศ หรือที่ดินทางการเกษตรที่รอการขาย
โดยชาวต่างชาติผู้ถือ กรรมสิ ทธิ์ จะต้องเป็นธนาคารต่างชาติหรือ สถาบันการเงิน
ต่างชาติ แต่จะสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ปีเท่านั้น
 ชาวต่างชาติที่จะเข้าไปเช่าที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ประเทศคีร์กีซจะต้องขอ
อนุญาตจากรัฐบาลคีร์กีซ โดยจะเช่าที่ดินได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 50 ปี
ทั้งนี้ รัฐบาลรับประกันการปกป้องสิทธิ์ของนักลงทุนจากการกระทาที่ผิดกฎหมายจาก
ทางรัฐบาลกลาง รัฐบาลเขต หรือ รัฐบาลท้อ งถิ่ น การขาดทุนที่เ กิดจากการเพิกถอนสิ ทธิ์ เ พื่ อ
จุดประสงค์สาธารณะจะได้รับการชดเชยค่าเวนคืนอย่างเต็มมูลค่า
ตามที่ได้กล่าวไว้ คีร์กีซมีนโยบายการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างเข้มงวด
เช่นเดียวกันกับในกรณีการใช้ที่ดินเพื่อดาเนินกิจการทางธุรกิจ โดยนักลงทุนจะต้องชาระภาษีที่ดิน
(Land Tax) ในอัตราที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และรูปแบบการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
3.2.3.2. กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
ตามกฎหมายของประเทศคี ร์ กี ซ ชาวต่ า งชาติ จ ะมี สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศคีร์กีซ ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย
(Residential Asset) ทั้ ง นี้ ในส่ ว นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ การสั น ทนาการและการ
ท่องเที่ยว (Recreation Assets) ชาวต่างชาติจะไม่มีสิทธิในการครอบครอง แต่จะสามารถขอเช่า
ได้เป็นเวลาสูงสุด 49 ปี โดยต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลคีร์กีซ
เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ดิ น นั ก ลงทุ น ชาวต่ า งชาติ มี ห น้ า ที่ จ ะต้ อ งช าระภาษี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์
(Property Tax) ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญากู้ ในอัตราภาษี
ร้อยละ 0.35 สาหรับสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ และ
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ร้อยละ 0.8 สาหรับสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย โรงแรม อาคารสานักงานที่สร้างขึ้นเพื่อ ใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ
3.2.4. ระบบภาษีในสาธารณรัฐคีร์กีซ
ระบบภาษี ข องคี ร์ กี ซ มี รู ป แบบที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ประเทศอื่ น ๆ แต่ จ ะมี ก ารเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมและภาษีจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติมเข้ามา โดยภาษีสาคัญที่นักลงทุน
ต้องชาระมีดังต่อไปนี้






ภาษีเงินได้ทางธุรกิจ (Corporate Income Tax)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
ภาษีการขาย (Sales Tax)
ภาษีเหมืองแร่ (Mining Tax)
ค่าธรรมเนียมและภาษีการใช้ประโยชน์จากแหล่งแร่ธาตุใต้พิภพ (Subsoil Users
Bonus and Royalties)

3.2.4.1. ภาษีเงินได้ธุรกิจ
ธุรกิจในประเทศคีร์กีซจะต้องชาระภาษีเงินได้ทางธุรกิจในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้
หลังจากหักค่าใช้จ่าย โดยกาหนดรอบทางบัญชีเป็นเวลาหนึ่งเดือน แต่ สาหรับธุรกิจเช่าซื้อจะถูก
เก็บในอัตราร้อยละ 5 และในปี 2560 ธุรกิจเหมืองทองและการแปรรูปทองจะได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้ทางธุรกิจ
3.2.4.2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ธุรกิจ ทั้งที่เป็นบริษัทจากัดที่จดทะเบียนในประเทศ รวมถึงสานักงานสาขา (Branch
Office) และสานักงานผู้แทนของธุรกิจต่างประเทศ (Representative Office) และผู้นาเข้าสินค้าเข้า
มายังคีร์กีซ ที่มีการทาธุรกรรมมากกว่า 4,000,000 ซอมคีร์กีซ ต่อปี จะต้องชาระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามกฎหมาย โดยภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 12 ของมูลค่าการค้าขาย/มูลค่าการให้บริการ ทั้งนี้
กิจการบางประเภทจะได้รับสิ ทธิใ นการชาระภาษมูลค่ าเพิ่มในอัต ราร้อ ยละ 0 ซึ่งรวมถึง ธุ รกิ จ
ดังต่อไปนี้
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 ธุรกิจที่ส่งออกสินค้าทั่วไป (ยกเว้นการส่งออกแร่ทองคาและทองคาบริสุทธิ์ แร่เงินและ
แร่เงินบริสุทธิ์ ซึ่งจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามเกณฑ์การส่งออกแร่ทองคาและเงิน)
 ธุ ร กิ จ การขนส่ ง ผู้ โ ดยสารและสิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ การเดิ น ทางผ่ า นบริ ก าร
เที่ยวบิน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ (ยกเว้นกิจการการ
รถไฟในประเทศ)
 ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายไฟฟ้าของสถานี สูบน้าเพื่อการชลประทาน
หรือการบริโภค
นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมบางประเภทที่จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่
 การซื้อขายให้ที่ดิน ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง
 การซือ้ ขายผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ซึ่งผู้ปลูกสินค้าในทอดแรก
 การให้ บริก ารสาธารณู ปโภค และบริหารกองทุนบานาญ (Public Utility Service
and Pension Procurement)
 การให้บริการทางการเงิน และการให้บริการประกันภัย (Financial and Insurance Services)
 การซื้อขายอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้รับการรับรองและการชิ้นส่วนของอุปกรณ์
ดังกล่าว และยารักษาโรคบางประเภท (Qualifying Medical Equipment and
Medicaments)
 กิจการขนส่งมวลชนในพื้นที่ขนาดเล็ก และการขนส่งมวลชนข้ามระหว่างประเทศ
(Local Passenger Transportation and International Railway Transportation)
 กิจการการผลิตและส่งออกทองและแร่ทองบริสุทธิ์
3.2.4.3. ภาษีการขาย (Sales Tax)
ในส่วนที่สอง ธุรกิจในประเทศคีร์กีซจะต้องชาระภาษีการขาย (Sales tax) โดยใช้มูลค่า
การขายสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นฐานในการคิดภาษี โดยอัตราภาษีจะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละอุตสาหกรรม ตามที่ปรากฏในตารางที่ 3-1
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ตารางที่ 3-1 อัตราภาษีการขาย (Sale Tax) จาแนกตามประเภทกิจกรรมทางธุรกิจ
ประเภทกิจกรรมทางธุรกิจ
อัตราภาษีที่ต้องชาระ
สาหรับสินค้าหรือบริการทีต่ ้องชาระภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT)
กิจกรรมการซื้อขาย (Trading Activities)
ร้อยละ 1
กิจกรรมอื่นๆ (Other Activities)
ร้อยละ 2
กิจการการสื่อสาร (Cellular Activities)
ร้อยละ 5
สาหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องชาระภาษีมูลค่าเพิม่ (non-VAT)
กิจกรรมการซื้อขาย (Trading Activities)
ร้อยละ 2
กิจกรรมอื่นๆ (Other Activities)
ร้อยละ 3
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

3.2.4.4. ภาษีเหมืองแร่ (Mining Tax)
ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ รัฐบาลคีร์กีซมีความพยายามในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ โดยสาหรับนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ การขายแร่ทอง
การทาให้แร่เข้มข้น การถลุงโลหะผสม หรือการทาให้ทองบริสุทธิ์ จะต้องชาระภาษีการทาเหมือง
แร่ (Mining Taxation) โดยอัตราภาษีจะแปรผันตามราคาทอง โดยใช้ฐานการคานวณภาษีจาก
ราคาขายที่หักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีขายสุทธิ (Sales Tax) หรือคิดจากต้นทุนในการขุด
แร่ทองคาและกระบวนการการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากทองคาอื่นๆ โดยรัฐบาลคีร์กีซจะเป็นผู้
ก าหนดอั ต ราภาษี เ หมื อ งแร่ ง ที่ ต้ อ งช าระอิ ง กั บ ราคาทองค าในตลาดโลก ตามที่ ป รากฏใน
ตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 อัตราภาษีเหมืองแร่ในประเทศคีร์กีซ
ราคาทองคาน้าหนัก 1 ออนซ์
1,201 – 1,300
1,301 – 1,400
1,401 – 1,500
1,501 – 1,600
1,601 – 1,700
1,701 – 1,800
1,801 – 1,900
1,901 – 2,000
2,001 – 2,100
2,101 – 2,200

อัตราภาษีเหมืองแร่
ร้อยละ 1
ร้อยละ 3
ร้อยละ 5
ร้อยละ 7
ร้อยละ 9
ร้อยละ 11
ร้อยละ 13
ร้อยละ 14
ร้อยละ 15
ร้อยละ 16
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ราคาทองคาน้าหนัก 1 ออนซ์
2,201 – 2,300
2,301 – 2,400
2,401 – 2,500
2,501 หรือมากกว่า

อัตราภาษีเหมืองแร่
ร้อยละ 17
ร้อยละ 18
ร้อยละ 19
ร้อยละ 20

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

3.2.4.5. ค่าธรรมเนียมและภาษีการใช้ประโยชน์จากแหล่งแร่ธาตุใต้พิภพ (Subsoil Users
Bonus and Royalties)
นักลงทุนที่ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่กล่าวไปข้างต้นจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการใช้
ประโยชน์จากแหล่งแร่ธาตุใต้พิภพ (Subsoil Use Bonus) ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ใบอนุญาต
ให้สารวจและขุดเจาะแหล่งแร่ในประเทศคีร์กีซ โดยมูลค่าค่าธรรมเนียมที่จะต้องชาระทั้งหมดจะถูก
คานวณจากปริมาณแร่ที่คาดว่าจะขุดเจาะได้ และระดับการขุดเจาะในกรณีการสารวจแหล่งน้าใต้
พิภพ (Hydrological Boreholes) โดยอัตราค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามที่รัฐบาลคีร์กีซกาหนด
นอกจากค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์จากแหล่งแร่ธาตุใต้พิภพ (Subsoil Use Bonus)
ซึ่งเป็นการชาระครั้งเดียวเมื่อได้รับใบอนุญาตให้ทากิจการเหมืองแร่ นักลงทุนที่ดาเนินกิจการใน
อุต สาหกรรมการขุดเจาะแหล่ งแร่ใ ต้พิภพ และอุต สาหกรรมที่ใ ช้ประโยชน์จากแหล่ งน้าใต้ ดิน
จะต้องชาระภาษีจากการใช้ประโยชน์จากแหล่งแร่ธาตุใต้พิภพ (Subsoil Use Royalties) เป็นราย
ปี โดยให้ใ ช้ ราคาขายที่หั กภาษีมูล ค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีขายสุ ทธิ (Sales Tax) เป็นฐานการ
คานวณค่าธรรมเนียมที่จะต้องชาระ แต่ถ้าเป็นการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าใต้ดิน ให้ใช้ปริมาณน้า
ที่สูบขึ้นมาใช้ประโยชน์เป็นฐานการคานวณแทน โดยอัตราภาษีจะแสดงอยู่ในตารางที่ 3-3 และ
ตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3-3 อัตราภาษีการใช้น้าใต้ดิน
ประเภทของการใช้น้าทีม่ ีอยูต่ ามธรรมชาติ
น้าแร่ (Mineral Water) และน้าสะอาดเพื่อ
การบริโภค
น้าแร่และน้าร้อน (Thermal Water) ที่ใช้เพื่อ
การบาบัดน้าเสีย (Balneotherapy)
น้าร้อนที่ใช้เพื่อการให้ไออุ่น (Heating)

อัตราภาษี
200 ซอมคีร์กีซ ต่อน้าปริมาณ 1 ลูกบาตรเมตร

น้าดื่ม (Drinking Water)

0.15 ซอมคีร์กีซ ต่อน้าปริมาณ 1 ลูกบาตรเมตร

0.05 ซอมคีร์กีซ ต่อน้าปริมาณ 1 ลูกบาตรเมตร
0.12 ซอมคีร์กีซ ต่อน้าปริมาณ 1 ลูกบาตรเมตร
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ประเภทของการใช้น้าทีม่ ีอยูต่ ามธรรมชาติ
น้าสะอาดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
(Technical Use)
น้าสะอาดเพื่อใช้ในการเกษตร (Agriculture)

3-13

อัตราภาษี
0.10 ซอมคีร์กีซ ต่อน้าปริมาณ 1 ลูกบาตรเมตร
0.01 ซอมคีร์กีซ ต่อน้าปริมาณ 1 ลูกบาตรเมตร

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

ตารางที่ 3-4 อัตราภาษีการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุใต้พิภพ
ประเภทแร่ธาตุ
โลหะทอง โลหะเงิน และโลหะทองคาขาว
เหมืองที่มีปริมาณโลหะมากกว่า 10 ตัน
เหมืองที่มีปริมาณโลหะอยู่ระหว่าง 3 - 10 ตัน
เหมืองที่มีปริมาณโลหะน้อยกว่า 3 ตัน
ยิปซั่ม (Gypsum)
หินมีค่าที่นามาแปรรูป (Natural Stone)
บิทูมินัส หรือถ่านหินลิกไนท์ (Bituminous and Brown Coal)
แหล่งน้าตามธรรมชาติอื่นๆ (Special Water Supply)
แร่ธาตุประเภทอื่นๆ (Other Mineral)

อัตราภาษี
ร้อยละ 5
ร้อยละ 3
ร้อยละ 1
ร้อยละ 6
ร้อยละ 12
ร้อยละ 1
ร้อยละ 5
ร้อยละ 3

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

3.2.5. การจัดตั้งธุรกิจในสาธารณรัฐคีร์กีซ
ชาวต่างชาติที่จะลงทุนจัดตั้งกิจการในประเทศคีร์กีซ จะมีทางเลือกรูปแบบนิติบุคคล
ทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่
1) บริษัท จากัด (Limited Liability Company: LLC)
2) บริษัท ร่วมทุน (ชนิดเปิดและชนิดปิด) (Joint Stock Company Open-Type and
Closed-Type)
3) สานักงานสาขา (Branch Office)
4) สานักงานผู้แทนของบริษัทต่างชาติ (Representative Office)
ในที่นี้ คณะผู้วิจัยจะนาเสนอขั้นตอนการขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (Limited Liability
Company) สานักงานสาขา (Branch Office) และสานักงานผู้แทนของบริษัทต่างชาติ (Representative
Office) ในประเทศคีร์กีซ
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3.2.5.1. ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจากัด (Limited Liability Company) ในสาธารณรัฐคีร์กีซ
บริ ษั ท จ ากั ด เป็ น รู ป แบบบริ ษั ท ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด ในประเทศคี ร์ กีซ โดยใน
ปัจจุบัน รัฐบาลคีร์กีซมิได้วางข้อกาหนดใดๆ เกี่ยวกับปริมาณเงินทุนขั้นต่า (Minimum Charter
Capital) โดยขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทจากัด จะแสดงอยู่ในตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3-5 ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจากัดในประเทศคีร์กีซ
ขั้นตอนและวิธีการ
ขั้นตอนที่ 1: การยื่นคาขอจดทะเบียน จดทะเบียนภาษีต่างๆ และจด
ทะเบียนประกันสังคม
นักลงทุนยื่นคาขอจดทะเบียนพร้อมกับหลักฐานดังต่อไปนี้
 มติการจัดตั้งบริษัท (ต้องมีผู้ถือหุ้น/ผู้ก่อตั้งบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน)
 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตัง้ เป็นนิตบิ ุคคล ให้แนบหลักฐานการจด
ทะเบียนนิติบุคคลพร้อมการยื่นคาขอจดทะเบียน
 สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น/ผู้ก่อตั้ง
 สาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการบริษัท

ระยะเวลาที่ใช้

ค่าใช้จ่าย

3 ถึง 5 วัน

9 ซอมคีร์กีซ
(ค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียนบริษัท)
50 ซอมคีร์กีซ
(ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนประกันสังคม
และการจดทะเบียนภาษี)

1 ถึง 3 วัน

1,000 – 2,000 ซอม
คีร์กีซ (ขั้นอยู่กับว่า
เร่งด่วนแค่ไหน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ให้นักลงทุนยื่นคาขอจดทะเบียนบริษทั พร้อม
หลักฐานต่างๆ กับสานักงาน One Stop Shop ของกระทรวงยุตธิ รรมของ
ประเทศคีร์กีซ (Ministry of Justice)
ขั้นตอนที่ 2: การเปิดบัญชีบริษทั และการรับรองตราประทับบริษัท
เมื่อนักลงทุนได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทไปเรียบร้อยแล้ว
(ขั้นตอนที่ 1) ให้นักลงทุนจัดทาตราประทับบริษัท (Seal) และเปิดบัญชีบริษัท
(Bank Account)

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

3.2.5.2. ขั้นตอนการจัดตั้งสานักงานสาขา (Branch Office) และสานักงานผู้แทนของ
บริษัทต่างชาติ (Representative Office) ในสาธารณรัฐคีร์กีซ
บริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาทาธุรกิจในประเทศคีร์กีซสามารถเลือกตั้งสานักงานสาขาหรือ
สานักงานตัวแทนในประเทศได้ แต่ในทางกฎหมาย สานักงานสาขาและสานักงานตัวแทนไม่ได้มี
ฐานะเป็นนิติบุค คลแยกออกมาจากบริษัทแม่ ในต่างประเทศ โดยกิจกรรมทางธุ รกิจที่ส ามารถ
กระทาในประเทศคีร์กีซได้จะจากัดอยู่เพียงการทาการตลาดและการเก็บข้อมูล เท่านั้น อย่างไร
ก็ตาม สานักงานสาขาจะมีความสามารถในการทานิติกรรมทางธุรกิจได้มากกว่าสานักงานผู้แทน
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ตารางที่ 3-6 แสดงวิธีการจดทะเบียนสานักงานสาขา (Branch Office) และสานักงาน
ผู้แทนของบริษัทต่างชาติ (Representative Office)
ตารางที่ 3-6 ขั้นตอนการจัดตั้งสานักงานสาขา (Branch Office)
และสานักงานผู้แทนของบริษัทต่างชาติ (Representative Office) ในประเทศคีร์กีซ
ขั้นตอนและวิธีการ
ขั้นตอนที่ 1: การยื่นคาขอจดทะเบียน
นักลงทุนยื่นคาขอจดทะเบียนสานักงานสาขา/สานักงานผู้แทนของบริษัทต่างชาติ
พร้อมกับหลักฐานดังต่อไปนี้
 มติการจัดตั้งสานักงานสาขา/สานักงานตัวแทนในต่างประเทศ
 หนังสือที่รับรองว่าประเภทนิตบิ คุ คลบริษัทต่างชาติที่ประสงค์จะขอเปิด
สานักงานสาขาหรือสานักงานตัวแทนในประเทศคีร์กีซ เป็นประเภทนิติ
บุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศของนักลงทุน
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Registration Certificate)
 หากเป็นการเปิดสาขาธนาคารต่างประเทศ จะต้องยื่นใบอนุญาตจาก
ธนาคารกลางของประเทศคีร์กีซด้วย

ระยะเวลาที่ใช้

ค่าใช้จ่าย

10 วัน

9 ซอมคีร์กีซ
(ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงยุตธิ รรมของประเทศคีร์กีซ (Ministry of Justice)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

3.2.5.3. การจัดตั้งบริษัทในรูปแบบอื่นๆ
นอกจากการจัดตั้งนิติบุคคลในแบบบริษัทจากัด (LLC) สานักงานสาขา (Branch Office)
หรือสานักงานตัวแทน (Representative Office) นักลงทุนชาวต่างชาติยังจะสามารถจัดตั้ง บริษัท
ร่วมทุน (Joint Stock Company) ซึ่งเป็นการจัดตั้งบริษัทที่มีรูปแบบใกล้เคี ยงกับบริษัทมหาชน
(Public Company) ทั้ ง นี้ ทุ น จดทะเบี ย นที่ ช าระแล้ ว ส าหรั บ บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ไม่ ค วรจะน้ อ ยกว่ า
100,000 ซอมคีร์กีซ ในตอนก่อตั้งบริษัท โดยบริษัทร่วมทุนจะแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่
 บริษัทร่ว มทุนชนิดเปิด (Open Joint Stock Company: OJSC): บริษัทร่ว มทุนชนิดเปิด
สามารถมีผู้ถือหุ้นได้อย่างไม่จากัด เป็นนิติบุคคลรูปแบบหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายหุ้น
กันได้เหมือนกับรูปแบบบริษัทมหาชนในประเทศไทย สาหรับบริษัทร่วมทุนชนิดเปิดที่มีผู้
ถื อ หุ้ นมากกว่า 500 คนและมีการเปิ ดขายหุ้ นแก่ บุค คลทั่ว ไป จะมีหน้าที่ใ นการน าส่ ง
รายงานประจาปี และงบการเงินประจาปี
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 บริษัทร่วมทุนชนิดปิด (Closed Joint Stock Company: CJSC): เป็นรูปแบบบริษัทที่นิยม
มากของระบบบริษัทร่วมทุน บริษัทร่วมทุนชนิดนี้จากัดจานวนผู้ถือหุ้นที่ 50 คนและไม่มี
ข้ อ บั ง คั บ ให้ เ ปิ ด เผยรายงานประจ าปี และงบการเงิ น บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ชนิ ด ปิ ด มั ก จะมี
โครงสร้างเอื้อให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการลงทุนมากกว่า ตามกฎหมายบริษัทร่ว มทุน
(Joint Stock Company Law) ที่มอบสิทธิการควบคุมการบริหารจัดการให้กับผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยมากกว่ากฎหมายรูปแบบบริษัทจากัด (LLC) ทาให้บริษัทในรูปแบบร่วมทุนชนิดปิดนี้
เป็นที่นิยมของนักลงทุนต่างชาติมากกว่า

3.3. การลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน
ภายใต้ แ ผนการเร่ ง รั ด พั ฒ นา (Comprehensive Development Framework: CDF)
รัฐบาลคีร์กีซมีแนวทางการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศโดยการจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free
Economic Zones : FEZs) โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 เขต กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศ ภายใต้กฎหมายเขตปลอดภาษีในประเทศคีร์กีซ (Law on Free Economic Zones in the
Kyrgyz Republic) ชาวต่างชาติที่ลงทุนในเขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านการเงิน
ในรูปแบบดังต่อไปนี้
 ได้รับการยกเว้นภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่พึงชาระต่อรัฐบาลคีร์กีซ
ตลอดช่วงเวลาในการดาเนินกิจการในเขตปลอดอากร
 ได้รับการลดหย่อนภาษีการซื้อขายสินค้า (Sales Tax) เหลือเพียงร้อยละ 0.1 ถึง
ร้อยละ 2 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการในเขตปลอดอากร
 การส่งออกสินค้าที่ผลิตในเขตปลอดอากรไปยังต่างประเทศ หรือการนาเข้าสินค้า
จากต่างประเทศเข้ามายังเขตปลอดอากร หรือการนาเข้าสินค้าเพื่อส่งออก (ReExport) จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรทั้งขาเข้าและขาออก
 ได้ รั บ การยกเว้ น จากการควบคุ ม จ านวนสิ น ค้ า และได้ รั บ การยกเว้ น จากการใช้
ใบรับรองคุณภาพ (Licensing and Quota Allocation) สาหรับกิจการต่างชาติที่ผลิต
สินค้าส่งออกในเขตปลอดอากร (ยกเว้นนับสินค้าที่ส่งออกไปยังเขตศุลกากรพิเศษ
ของประเทศคี ร์กี ซ (Custom Territory) โดยจานวนของสิ นค้ าส่ งออกที่ได้รับการ
ยกเว้ น การควบคุ ม จ านวนสิ น ค้ า จะต้ อ งไม่ เ กิน ร้ อ ยละ 30 ของจ านวนการผลิ ต
ทั้งหมดในเขตปลอดอากรตลอดทั้งปี)
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3.4. สรุปต้นทุนการประกอบธุรกิจ (Cost of Doing Business) ในสาธารณรัฐคีร์กีซ
ตารางที่ 3-7 สรุปข้อมูลต้นทุนการประกอบธุรกิจที่สาคัญในประเทศคีร์กีซไว้
ตารางที่ 3-7 ต้นทุนทางการดาเนินธุรกิจในประเทศคีร์กีซ
ต้นทุนทางการธุรกิจ
ต้นทุนทางการเริ่มดาเนินธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าธุรกิจ
(Business Visas)

รายละเอียด
60 เหรียญสหรัฐ – เข้าประเทศได้หนึ่งครั้งเป็นระยะเวลา 1 เดือน
190 เหรียญสหรัฐ – เข้าประเทศได้หลายครั้ง แต่ละครั้งระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
(ชาวไทยต้องยื่นคาขอวีซ่ากับสถานทูตคีร์กีซในประเทศมาเลเซีย)

ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต
6,000 ซอมคีร์กีซ ต่อปี
ทางาน (Work Permit)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท 59 ซอมคีร์กีซ (ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนประกันสังคม)
อัตราภาษีต่างๆ
 ร้อยละ 10 (อัตราทั่วไป)
ภาษีเงินได้ทางธุรกิจ (Cooperate
 ธุรกิจเช่าซื้อ – ร้อยละ 5
Income Taxes)
 กิจการเหมืองทองและแปรรูปทอง – ได้รับการยกเว้นภาษี
 ธุรกิจทีม่ ีผลประกอบการมากกว่า 4 ล้าน ซอมคีร์กีซ ต่อปี – ร้อยละ 12
 ธุรกิจการส่งออกสินค้าทั่วไป (ยกเว้นการส่งออกแร่ทองคาและแร่เงิน) การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ (ไม่นบั การเดินทางโดยรถไฟใน
ภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT)
ประเทศ) ธุรกิจการชลประทาน – ร้อยละ 0
 ธุรกรรมการซื้อขายที่ดิน ที่อยู่อาศัย ผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร อุปกรณ์ทางการแพทย์ การผลิตและส่งออกทองและแร่ทองบริสุทธิ์ การให้บริการ
สาธารณูปโภค การให้บริการทางการเงินและประกันภัย – ได้รับการยกเว้น
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ต้นทุนทางการธุรกิจ
ภาษีชาระ ณ ที่จ่าย (Withholding
Taxes)

ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล
(Personal Income Taxes)
ต้นทุนทางการดาเนินธุรกิจ
อัตราค่าจ้างขั้นต่า
(Minimum Wage)
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
อัตราค่าใช้ไฟฟ้าสาหรับธุรกิจ (Electricity
Rate for Business) (per kWh)
ค่าน้าสาหรับธุรกิจ (Water Billing for
Commercial Property)
ค่าเชื้อเพลิง
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รายละเอียด
 ร้อยละ 10 (อัตราทั่วไป)
 รายได้จากการขนส่งหรือการสื่อสารระหว่างประเทศ – ร้อยละ 10
 รายได้จากบริการที่ปรึกษา – ร้อยละ 10 (อัตราทั่วไป)
รายได้ได้เปล่า (Passive Income)
 เงินปันผลและดอกเบี้ย – ร้อยละ10
 ค่าธรรมเนียมประกัน – ร้อยละ 5
 ค่าภาคหลวง (Royalty) – ร้อยละ 10
ร้อยละ 10 (อัตราทั่วไป)

840 ซอมคีร์กีซ ต่อเดือน (อัตราเดี่ยวกันทั่วประเทศ)

1 ซอมคีร์กีซ







น้าร้อน: 41.10 ซอมคีร์กีซ /ลูกบาศก์เมตร
น้าเย็น: 7.95 ซอมคีร์กีซ /ลูกบาศก์เมตร
ราคาน้ามัน AI-80: 30.90 ซอมคีร์กีซ
ราคาน้ามัน AI-92: 36.90 ซอมคีร์กีซ
ราคาน้ามัน AI-95: 42.20 ซอมคีร์กีซ
ราคาน้ามัน AI-98: 43.90 ซอมคีร์กีซ
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ต้นทุนทางการธุรกิจ
ค่าโทรศัพท์

ค่าอินเทอร์เน็ต
ต้นทุนค่าขนส่ง
ต้นทุนค่าเช่าสถานที่
ค่าเช่าพื้นที่อุตสาหกรรม (Industrial
Estate rent)
ค่าเช่าอาคารสานักงาน
(Office rent)

ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจประเภทอืน่ ๆ
ภาษีสรรพสามิต (Excise Taxes)
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รายละเอียด
 ค่าติดตั้งโทรศัพท์ในกรุงบิซเคก
- Analog ATS: 2,477 ซอมคีร์กีซ
- Digital ATS: 2,500 ซอมคีร์กีซ
 ค่าบริการรายเดือนในกรุงบิซเคก
- Analog ATS: 97.60 ซอมคีร์กีซ
- Digital ATS: 124 ซอมคีร์กีซ
 ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศภายในภูมภิ าคเอเชีย: 4.50 -8 ซอมคีร์กีซ
 ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High-speed Broadband Internet Access: ADSL) ต่อเดือน: 245-30,155 ซอมคีร์กีซ ตามความเร็วของอินเทอร์เน็ต
 ค่าขนส่งทางรถบรรทุก: 293 ซอมคีร์กีซ ต่อตัน
 ค่าขนส่งทางอากาศ (Freight rates for Air Transport): 95-166 ซอมคีร์กีซ สาหรับการขนส่งที่มนี ้าหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม
 6 - 14 เหรียญสหรัฐ ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
 ศูนย์กลางเมือง: 14 - 25 เหรียญสหรัฐ ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
 เขตเศรษฐกิจ: 10 - 18 เหรียญสหรัฐ ต่อตารางเมตร ต่อเดือน






อุปกรณ์เครื่องเล่นเพลงและภาพยนตร์ – ร้อยละ 20
พรม – ร้อยละ 35
คริสตัล – ร้อยละ 30
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากทอง – ร้อยละ 10

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล
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บทที่ 4
โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในสาธารณรัฐคีร์กีซ
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานของประเทศคี ร์ กี ซ อั น ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์
ภูมิศาสตร์ รวมไปถึงการพิจารณาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา นโยบาย
เศรษฐกิ จ นโยบายการค้ า นโยบายการต่างประเทศ รวมไปถึ งการศึกษาความพร้อ มในด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศคี ร์กี ซ ทาให้ทราบว่าประเทศคี ร์กีซนั้น เป็นประเทศที่ค่อ นข้ างมี
ทรัพ ยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปกับการมีภูมิประเทศที่มีค วามหลากหลาย
เช่นเดียวกับภูมิอากาศที่ค่อนข้างดี เหมาะสมกับการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ ในขณะเดียวกัน ประเทศคีร์กีซถือเป็นประเทศที่อยู่ในช่วงของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยปัญหาทางการเมืองซึ่งเคยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในอดี ต
กาลังค่อยๆ หมดไป ซึ่งเป็นสัญญาณอันดีสาหรับการเติบโตของประเทศในอนาคต และรัฐบาลชุด
ปัจจุบันก็มีแนวทางและนโยบายที่ขานรับการเติบโตดังกล่าว ผ่านการสนับสนุนอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศ
เมื่ อ ได้ ท าการศึ ก ษาในข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าไปลงทุนและประกอบธุ รกิจในประเทศคีร์กีซ จะพบว่า ประเทศคีร์กีซ เป็น
ประเทศกาลังพัฒนาหนึ่งที่ให้ความสาคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศ และมีการสนับสนุนหรือให้
สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนอย่างมากในหลายอุตสาหกรรม และมีเพียงไม่กี่อุตสาหกรรมเท่านั้นที่
ค่อนข้างมีเงื่อนไข หรือข้อกาหนดที่ค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปประกอบกิจการในประเทศ
เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น
ภาพที่ 4-1 แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของประเทศคีร์กีซในภาพรวม โดย
จะพบว่า ประเทศคีร์กีซมีจุดแข็งอยู่ที่ การมีทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูร ณ์ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรทางน้า (โรงไฟฟ้าพลังน้า) และทรัพยากรสินแร่ (ทองคาและถ่านหิน) และมีภูมิประเทศ
ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีความหลากหลาย ทั้งภูเขา ที่ราบสูง และทะเลสาบ ทาให้สามารถ
ประกอบธุรกิจได้หลากหลาย นอกจากนั้น ด้วยตาแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศที่อยู่ใกล้กับทั้ง
กลุ่มประเทศ CIS จีน และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ส่งผลให้เป็นจุดทางผ่านที่สาคัญของการ
ขนส่งในภูมิภาค ส่วนค่าสาธารณูปโภค ค่าแรง และภาษีต่างๆ ก็ถือว่าอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต่า
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อย่างไรก็ ต าม จุดอ่อ นส าคั ญ ของประเทศ ได้แก่ การที่ขนาดตลาดที่ เ ล็ ก เนื่อ งด้ ว ย
ประชากรในประเทศที่น้อ ยและระดับรายได้ไม่สู งมากนัก ทาให้ในการเข้าไปประกอบธุ รกิ จใน
คี ร์ กี ซ อาจต้ อ งพึ่ ง พาตลาดส่ ง ออกในประเทศเพื่ อ นบ้ า น (ภู มิ ภ าคเอเชี ย กลาง) หรื อ จาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ พ อสมควร (กรณี ป ระกอบธุ ร กิ จ ภาคบริ ก ารและการท่ องเที่ ย ว) ใน
ขณะเดียวกัน ประเทศยังขาดเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตอยู่มาก อาทิ เครื่องจักรขนาดใหญ่
หรือเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง นอกจากนี้ เนื่องด้วยเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทาให้การ
ขนส่งสินค้าทางเรือเป็นไปได้ยากมาก (ต้องขนส่งข้ามประเทศหลายประเทศกว่าจะถึงทะเล/อ่าว)
ทั้งนี้ โอกาสในการเข้าไปลงทุนในประเทศคีร์กีซ เป็นผลจากรัฐบาลให้การส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างชาติในระดับที่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมสาคัญ (Priority Sectors)
และพยายามดึงดูดการลงทุนผ่านการจัดตั้งเขตปลอดอากร (FEZ) หลายแห่ง รวมถึงการให้สิทธิ
ประโยชน์ที่สูง โดยสาหรับธุรกิจการท่องเที่ยว ถือว่ามีโอกาสที่สูงมาก เพราะธุรกิจการโรงแรมและ
ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยเป็นที่ต้องการอย่างมาก ส่วนธุรกิจร้านอาหารไทยก็ยังไม่มีนักลงทุนใด
เคยเข้าไปลงทุนมาก่อน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ประกอบธุรกิจเป็นนักลงทุ นท้องถิ่น
ส่วนผู้ประกอบการต่างชาติจะอยู่ในภาคธุรกิจเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก เช่น
อาหารแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมเบา วัสดุก่อสร้าง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
ส่วนอุปสรรคสาคัญในการเข้าไปลงทุน/ประกอบธุรกิจในคีร์กีซ ได้แก่ จานวนแรงงานใน
ประเทศที่มีไม่มาก และทักษะของแรงงานไม่สูงนัก ประชากรเกือบทั้งหมดซึ่งไม่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร (ใช้ภาษารัสเซียและคีร์กีซ) จึงเป็นอุปสรรคด้านภาษาสาคัญสาหรับนักลงทุนไทย
ส่ ว นใหญ่ ระบบโลจิส ติก ส์ (ถนน หรือ ระบบราง) ของคี ร์กีซเองยังอยู่ใ นการพัฒนา และยังไม่
สามารถเอื้ออานวยการขนส่งสินค้าปริมาณมากได้ นอกจากนี้ ในช่วงฤดูหนาว โรงประปาอาจต้อง
หยุดซ่อมบารุง ส่งผลให้น้าประปาช่วงเวลาดังกล่าวมีคุณภาพต่าลงมาก และการที่มักมีสินค้าทะลัก
เข้ามาจากจีนเป็นจานวนมากในตลาดมืด ซึ่งมูล ค่ าของสิ นค้ าดังกล่ าวมีมูล ค่าที่ใหญ่ มาก และ
รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบกับการประกอบ
ธุรกิจในคีร์กีซ
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ภาพที่ 4-1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของประเทศคีร์กีซ
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4.1. ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่สาคัญของสาธารณรัฐคีร์กีซ
เมื่อกล่าวถึงภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมที่สาคัญของประเทศคีร์กีซ อาจกล่าวได้
ว่าภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิต ถือเป็นภาคส่วนที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศคีร์กีซ
โดยจากข้อมูล CIA Factbook ปี 2557 พบว่า ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของคีร์กีซ คิด
เป็นสัดส่วนต่อมูลค่ าผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GDP ของประเทศร้อยละ 50.4 โดยแบ่งออกเป็น
สัดส่วนของภาคการเกษตร ร้อยละ 19.3 และภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 31.1 (ส่วนที่เหลือเป็น
สัดส่วนของภาคบริการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.6 ของ GDP ของประเทศ)
ภาคอุ ต สากหรรมและเกษตรกรรมที่ ถื อ ว่ า มี ค วามส าคั ญ อย่ า งมาก ประกอบด้ ว ย
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเกษตร-เกษตรแปรรูป
และอุตสาหกรรมพลังงาน
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ถือเป็นอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่สาคัญที่สุดของประเทศ
คีร์กีซ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักเชิงกลยุทธ์ข องประเทศ (Strategic/Priority Sector)
สาเหตุหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ในคีร์กีซมีศักยภาพอย่างมาก คือ การที่ประเทศ
คี ร์ กี ซ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นประเภททองค าและถ่ า นหิ น อั น อุ ด มสมบู ร ณ์ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ มี
นักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติจากหลายประเทศ อาทิ จีน รัสเซีย แคนาดา ออสเตรเลีย
ฯลฯ เข้ามาลงทุนเป็นจานวนมาก และมีมูลค่าการลงทุนคิดเป็นมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
ในส่วนของอุตสาหกรรมภาคการผลิตอื่นซึ่งสาคัญรองลงมา อุตสาหกรรมเกษตร-เกษตร
แปรรูปเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญในแง่ของการสร้างรายได้และสร้างงานให้กับประเทศ โดย
มูลค่าอุตสาหกรรมคิดเป็นเกือบร้อยละ 20 ของมูลค่า GDP ของประเทศ ในขณะเดียวกัน ก็มีอัตรา
การจ้างงานกว่าร้อยละ 30 ของการจ้างงานทั้งประเทศ ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ด้วยจานวนบริษัทในประเทศกว่า 35,000 บริษัท และมีการจ้างงานกว่า 1.5 แสนตาแหน่งในแต่ละ
ปี ท าให้ อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วมี ค วามส าคั ญ ไม่ น้ อ ยไปกว่ า ในอุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ ห รื อ
อุตสาหกรรมเกษตร-เกษตรแปรรูป นอกจากนี้ อุตสาหกรรมพลังงานยังนับเป็นอีกอุตสาหกรรม
หนึ่งที่ส ร้างรายได้ใ ห้ กั บประเทศคี ร์กี ซ โดยการผลิ ต พลั งงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลั งงานน้ า
(Hydro power) ไปขายให้กับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียกลาง
สาหรับอุตสาหกรรมในภาคการบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.6 ของ GDP ของประเทศ ก็
ถือเป็นอีกภาคส่วนที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศคีร์กีซ โดยอุตสาหกรรมและธุรกิจภาค
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บริการที่ส าคัญ ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว อุตสาหกรรมการก่อ สร้าง และ
อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศคีร์กีซเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างมาก
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และได้รับการส่งเสริมอย่างมากจากรัฐบาลให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก
เชิงกลยุทธ์ของประเทศ (Strategic/Priority Sector) เนื่องจากประเทศคีร์กีซมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ที่ ส วยงามและมี ค วามหลากหลาย อาทิ มี ภู เ ขาซึ่ ง เหมาะกั บ การท่ อ งเที่ ย วทั้ ง เชิ ง
ธรรมชาติและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure) มีทะเลสาบซึ่งเหมาะกับการท่องเที่ยวเชิง
พักผ่อนหย่อนใจ (Recreational) หรือมีอากาศหนาวและปกคลุมด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว เหมาะ
สาหรับการท่องเที่ยวและการทากิจกรรมสกี จึงทาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของคีร์กีซ ซึ่งใน
ที่นี้ หมายรวมถึ งอุต สาหกรรมอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อ ง อาทิ ธุ รกิจร้านอาหาร ธุ รกิจบริษัททัว ร์ ฯลฯ
กลายเป็นหนึ่งในภาคส่วนสาคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ก็เ ป็นอีกกลุ่ ม
อุตสาหกรรมภาคบริการที่มีความสาคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่ง มีการขยายตัว
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติ กส์ยังเป็น
ภาคส่วนที่มีความจาเป็นเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอื่น เนื่องจากประเทศคีร์กีซเป็นประเทศที่
ไม่มีทางออกสู่ทะเล ส่งผลทาให้การคมนาคมขนส่งทางถนนกลายเป็นรูปแบบการขนส่งหลักของ
ประเทศ

4.2. ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่น่าสนใจ (Attractive Sector) ของ
สาธารณรัฐคีร์กีซ
สาหรับในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะทาการคัดเลือกและพิจารณาอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่
น่าสนใจ (Attractive Sector) ของประเทศคี ร์กีซ โดยอาศัยที่ได้จากการศึกษาทั้ง หมด ทั้งการ
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ การศึกษาข้อมูลกฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน รวมไปถึงการ
เดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ในประเทศคีร์กีซ มาประกอบการพิจารณา และทา
การคัดเลือกอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่น่าสนใจจากกลุ่มอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่สาคัญของ
ประเทศคีร์กีซ จากนั้น จะทาการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมเชิงลึก อันประกอบด้วยการศึกษา
ภาพรวมและความสาคัญของอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมดังกล่าว การประเมินโอกาสและศักยภาพ
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ของนักลงทุนไทยในอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมดังกล่าว และการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ที่น่าสนใจ
(Attractive Area) ที่เหมาะสมต่อการเข้าไปลงทุน
4.2.1. การพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่น่าสนใจ (Attractive Sector)
4.2.1.1. ภาคอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่มีความสาคัญด้านการค้า
สาหรับอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมของประเทศคีร์กีซที่มีความสามารถในการส่งออกสูง
ที่สุด คือ อุตสาหกรรมทองคา โดยการส่งออกในอุตสาหกรรมดังกล่าวมากถึงร้อยละ 37.32 ของ
การส่งออกทั้งหมดของประเทศ และในช่วงระหว่างปี 2552-2556 อุตสาหกรรมดังกล่าวมีอัตราการ
เติบโตของการส่งออกเฉลี่ยร้อยละ 8.61 ต่อปี (ตารางที่ 4-1)
ส่วนอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการส่งออกรองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมสินค้า
เบ็ดเตล็ ด อุต สาหกรรมอาหารแปรรูป อุต สาหกรรมสิ่ งทอและเครื่อ งนุ่งห่ม และอุต สาหกรรม
น้ามันดิบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสินค้าเบ็ดเตล็ด และอุตสาหกรรมน้ามันดิบ ซึ่งมีอัตราการเติบโต
ของการส่งออกสูงถึงร้อยละ 90.62 และ 42.79 ตามลาดับ
ตารางที่ 4-1 อุตสาหกรรม/เกษตรกรรมคีร์กีซที่มีความสามารถในการส่งออกสูง 10 อันดับแรก
อันดับ

อุตสาหกรรม/เกษตรกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทองคา
สินค้าเบ็ดเตล็ด
อาหารแปรรูป
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
น้ามันดิบ
ยานยนต์และชิ้นส่วน
เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สินแร่
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อื่นๆ
ทั้งหมด

มูลค่าการส่งออกรวม
ปี 2552-2556
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
3,503.04
1,557.17
910.62
798.28
685.48
640.68
182.43
165.12
138.37
98.98
706.43
9,386.59

อัตราการเติบโตแบบ
สัดส่วนมูลค่าการ
CAGR ของมูลค่าการ
ส่งออกทั้งหมด
ส่งออกปี 2552-2556
ในช่วงปี 2552-2556
8.61%
37.32%
90.62%
16.59%
11.54%
9.70%
7.46%
8.50%
42.79%
7.30%
26.71%
6.83%
6.19%
1.94%
42.18%
1.76%
64.18%
1.47%
16.80%
1.05%
25.49%
7.53%
24.00%
100.00%

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)
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ในส่วนของภาคบริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติก ส์
อุตสาหกรรมภาคบริการอื่นๆ อุตสาหกรรมการแพทย์และบริการด้านสุขภาพ และอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมบริการของคีร์กีซที่มีความสามารถในการส่งออกสูงที่สุด 5 อันดับแรก
4.2.1.2. ภาคอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่ได้ประโยชน์จากศักยภาพของประเทศ
เนื่ อ งด้ ว ยประเทศคี ร์ กี ซ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ นทรั พ ยากรทางธรรมชาติ อ ย่ า งมาก
โดยเฉพาะกับสินแร่ทองคาและถ่านหิน จึงทาให้อุตสาหกรรมทองคา และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
และก๊ า ซธรรมชาติ (ซึ่ ง หมายรวมถึ ง แร่ เ ชื้ อ เพลิ ง ด้ ว ย) เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ าก
ศักยภาพของประเทศดังกล่าว ส่วนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อันได้แก่ ดีบุก ทังสเตน ปรอท และ
อะลูมิเนียม ก็เป็นอุตสาหกรรมที่คีร์กีซค่อนข้างมีความได้เปรียบเช่นกัน (ดังแสดงในภาพที่ 4-2)
หากแต่ปริมาณการผลิตและส่งออกอาจไม่มากเทียบเท่ากับทองคา น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ หรือ
ถ่านหิน
ภาพที่ 4-2 อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศคีร์กีซ

ที่มา : Investment Promotion Agency (IPA)
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การที่ประเทศคีร์กีซมีที่ราบสูงอันอุดมสมบูรณ์ และมีทะเลสาบน้าเค็มขนาดใหญ่ใจกลาง
ประเทศ (ทะเลสาบอิสซิค-คุล) ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลทาให้ภาคการเกษตร รวมถึงภาคการ
ประมงของประเทศ มีแต้มต่อเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศหลายประเทศที่มีขนาดของพื้นที่ หรือ
จานวนประชากรที่ใกล้เคียงกับประเทศคีร์กีซ โดยสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ที่สาคัญของ
ประเทศ ได้แก่ ข้าวและธัญพืช มันสาปะหลัง ผักชนิดต่างๆ เนื้อวัว เนื้อม้า และปลา (ดังแสดงใน
ภาพที่ 4-3) ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ และส่วนที่เหลือจากการบริโภคในประเทศจึง
จะส่งออกไปในต่างประเทศ
ภาพที่ 4-3 อุตสาหกรรมเกษตร ปศุสัตว์ และประมงของประเทศคีร์กีซ

ที่มา : Investment Promotion Agency (IPA)

นอกจากนี้ การที่ ป ระเทศมี ภู มิ ป ระเทศที่ ป ระกอบด้ ว ยภู เ ขา และทะเลสาบ และมี
ภูมิอากาศที่ไม่หนาวหรือไม่ร้อนจนเกินไป (ยกเว้นในบางพื้นที่ ซึ่งบางช่วงเวลาของปีจะมีอุณหภูมิ
ที่หนาวเย็นอย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาสูง) ส่งผลให้ประเทศคีร์กีซเป็นประเทศที่เหมาะ
แก่การดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนหย่อนใจ อาทิ การปีนเขา การเล่นสกี ฯลฯ และ
ทาให้ประเทศคีร์กีซมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่และเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญ
ต่อการจ้างงาน รวมถึงการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมาก
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4.2.1.3. ภาคอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่มีความสาคัญในเชิงนโยบายภาครัฐ
รั ฐ บาลคี ร์ กี ซ ได้ มี ก ารก าหนดอุ ต สาหกรรมหลั ก เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic/Priority
Sector) ของประเทศไว้ 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป (2)
อุตสาหกรรมพลังงาน (3) อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (4) อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ และ
(5) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นอุตสาหกรรม 5 อุตสาหกรรมหลักของประเทศซึ่งมี
บทบาทส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ (อุ ต สาหกรรมพลั ง งาน และ
อุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ ) ในขณะเดียวกันก็เ ป็นอุตสาหกรรมที่ส ร้างรายได้ใ ห้กั บ
ประเทศในด้ า นของการส่ ง ออกสิ น ค้ า (ทองค า ถ่ า นหิ น และสิ น ค้ า เกษตร) และบริ ก าร (การ
ท่ อ งเที่ ย ว) ทั้ ง นี้ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ในอุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า ว จะค่ อ นข้ า งมี ม ากกว่ า ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป ผู้ประกอบการและนัก
ลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีเกือบทุกประเภท
นอกเหนื อ จาก 5 อุ ต สาหกรรมหลั ก เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ อุ ต สาหกรรม/เกษตรกรรมที่ มี
ความส าคั ญ ในเชิ ง นโยบายภาครั ฐ ของประเทศคี ร์ กี ซ ยั ง ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า ง
อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร และอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม IT)
ซึ่งในบางอุตสาหกรรมอาจได้รับการส่งเสริมหรือสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่สูงและเอื้ออานวยใน
ระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมหลักเชิงยุทธศาสตร์เช่นกัน เช่น ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ IT ได้รับ
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีรวมไปถึงมีก ารจัดตั้ง เขตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะส าหรับอุตสาหกรรม
ดังกล่าว (High-technology Park) หรืออุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร ซึ่งนักลงทุนต่างชาติ
สามารถเข้ามาลงทุนในกิ จการดังกล่ าวในคี ร์กีซได้โดยสามารถถื อ ครองหุ้นได้ถึ งร้อ ยละ 100
เป็นต้น
4.2.1.4. ภาคอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่ไม่มีข้อจากัดหรือข้อกาหนดทางกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่มิให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน
ในประเทศคีร์กีซ มิได้มีข้อจากัดหรือข้อกาหนดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มิให้นัก
ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ข้ า มาลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมใดอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง อย่ า งไรก็ ต าม ในหลาย
อุตสาหกรรม มีข้อจากัดเกี่ยวกับในเรื่องของการต้องขอใบอนุญาต (Licenses) และหนังสือรับรอง
(Certificate) ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก
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ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่มีประเด็นเรื่องใบอนุญาตค่อนข้างมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมเหมือง
แร่ ซึ่งผู้ประกอบการจาเป็นจะต้องไปขอใบอนุญาตที่จาเป็นจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ คือ
The State Agency for Geology and Mineral Resources of the Government of the Kyrgyz
Republic นอกจากนี้ ในบางกิจกรรมย่อย ยังต้องมีการดาเนินการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม จาก The State Agency on Environment Protection
and Forestry เป็นต้น ส่วนในการประกอบธุรกิจในบางพื้นที่ของประเทศ เช่น กรุงบิชเคก หรือ
กรุงออช เป็นต้น อาจจะต้องมีการได้รับใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือการ
ประกอบธุรกิจ อาทิ สภาหอการค้า เช่นเดียวกับการผลิตหรือการนาเข้าสินค้าบางรายการที่จะต้อง
มีการได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานด้านมาตรฐานสินค้าของประเทศคีร์กีซ (Center
for Standardization and Metrology under Ministry of Economy of Kyrgyz Republic)
4.2.1.5. ภาคอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่มีความน่าสนใจหรือมีโอกาสอย่างแท้จริง
ถึงแม้อุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมในคีร์กีซจะมีศักยภาพและมี โอกาสในการเข้าไป
ลงทุนค่ อ นข้างมากส าหรับอุตสาหกรรมไทย อาทิ อุต สาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ด้วยปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในประเทศ อาทิ อุปสรรคด้านภาษา
ขนาดตลาดในประเทศ จานวนแรงงานในประเทศ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นประเทศ รวมไปถึ ง การแข่ ง ขั น ที่ สู ง ในตลาดในประเทศ ส่ ง ผลท าให้ ใ นหลาย
อุตสาหกรรมของคีร์กีซอาจจะไม่เหมาะสาหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนและประกอบธุรกิจ
ทั้ ง นี้ จากผลการเดิ น ทางไปส ารวจข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก (Fact Finding) ในประเทศคี ร์ กี ซ
อุตสาหกรรม/เกษตรกรรมของคีร์กีซที่มีความน่าสนใจและนักลงทุน/ผู้ประกอบการไทยมีโอกาส
อย่างแท้จริง คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกับธุรกิจโรงแรมหรู ซึ่งยังเป็นที่ต้องการ
อย่างมากจากอุปสงค์ในประเทศคีร์กีซ นอกจากนี้ ธุรกิจรีสอร์ทและสปา และร้านอาหาร ยังเป็นอีก
ภาคธุรกิจหนึ่งที่ไทยมีโอกาสในการเข้าไปลงทุน
4.2.2. สรุปอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทีน่ ่าสนใจ (Attractive Sector) ของสาธารณรัฐคีร์กีซ
จากการพิ จารณาในประเด็นต่ างๆ อันได้แก่ การเป็นอุต สาหกรรม/เกษตรกรรมที่ มี
ความสาคัญในด้านการค้า (การส่งออก) การเป็นอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่ประเทศมีศักยภาพ
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รวมถึงการเป็นอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่มีความสาคัญเชิงนโยบายรัฐ หรือไม่มีข้อจากัด/ข้อห้าม
จากกฎหมายหรือกฎระเบียบ สามารถสรุปอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่ น่าสนใจ (Attractive
Sector) ของประเทศคีร์กีซ โดยแสดงตารางเปรียบเทียบไว้ในตารางที่ 4-2
 อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป
 อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
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ตารางที่ 4-2 อุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่สาคัญของประเทศคีร์กีซ
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมทองคา
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป และ
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ
อุตสาหกรรมพลังงาน
อุตสาหกรรมเบ็ดเตล็ด
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
อุตสาหกรรมการแพทย์และบริการด้านสุขภาพ
อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

ไม่มีขอ้ จากัด และ/หรือ
ข้อกาหนดทางกฎหมาย
หรือกฎระเบียบทีม่ ิให้นัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน

มีความสาคัญ
ด้านการค้า

ได้ประโยชน์
จากศักยภาพ
ของประเทศ

มีความสาคัญ
ในเชิงนโยบาย
ภาครัฐ


































































มีความน่าสนใจ
เป็นอุตสาหกรรม
หรือมีโอกาสอย่าง
ที่ไทยมีศักยภาพ
แท้จริง *











หมายเหตุ : * เป็นผลการศึกษาที่ได้จากการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) โดย  หมายความว่ามีความสนใจหรือมีโอกาสอย่างแท้จริงมากที่สุด และ  หมายความว่าพอมีความน่าสนใจอยู่บ้าง
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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4.3. การวิเคราะห์เชิงลึกอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่น่าสนใจของสาธารณรัฐคีร์กีซ
ในหั ว ข้อ นี้ คณะผู้ วิจัยจะทาการศึกษาวิเ คราะห์เ ชิงลึ กในอุต สากหรรมอุต สาหกรรม/
เกษตรกรรมที่น่าสนใจ (Attractive Sector) ของประเทศคีร์กีซ โดยการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวจะ
ประกอบด้วยการศึกษาภาพรวมและความสาคัญของอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ อันได้แก่ มิติด้าน
เศรษฐกิจ การผลิต การค้า และการลงทุน การประเมินโอกาสและศักยภาพของนักลงทุนไทย ผ่าน
การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม
ของประเทศ และการพิจารณาและระบุภาคธุ รกิจที่มีโอกาสในการเข้าไปลงทุน/ประกอบธุ รกิ จ
สาหรับผู้ประกอบการไทย
4.3.1. การวิเคราะห์เชิงลึกในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของสาธารณรัฐคีร์กีซ1
4.3.1.1. ภาพรวมและความสาคัญของอุตสาหกรรม
ประเทศคีร์กีซเป็นประเทศเกษตรกรรมประเทศหนึ่งที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ ทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การทาการเกษตรพืชผลที่หลากหลายชนิด
และการทาฟาร์มปศุสัตว์ อาทิ โคนม โคเนื้อ และม้า ทั้งนี้ ภาคการเกษตรคีร์กีซถือได้ว่าเป็นภาค
ส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญในฐานะอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่สร้างผลผลิตป้อนตลาดภายในประเทศ
อีกทั้งยังเป็นภาคส่วนเศรษฐกิจที่คิดเป็นกว่าร้อยละ 15 ของเศรษฐกิจของประเทศ
ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญของประเทศคีร์กีซ ประกอบด้วยข้าวและธัญพืช (Grain)
มั น ผั ก และผลไม้ หั ว บี ต และฝ้ า ย โดยจากข้ อ มู ล ของ Investment Promotion Agency (IPA)
พบว่า ในปี 2556 ประเทศคีร์กีซมีพื้นที่สาหรับทาการเกษตรกว่า 1.2 ล้านเฮกเตอร์ โดยพืชที่ส่วน
ใหญ่ถูกใช้สาหรับการเพราะปลูกข้าวและธัญพืช พืชอาหารสัตว์ มัน พืชน้ามัน และพืชตระกูลถั่ว
ในด้านการปศุสัตว์ นมสด เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อม้า ไข่ไก่ และเนื้อไก่ เป็นสินค้าหลักที่ได้
จากอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยสัดส่วนของผลผลิตจากภาคปศุสัตว์ คิดเป็นราวร้อยละ 41 ของ
ผลผลิตทั้งหมดในภาคการเกษตรทั้งหมด นอกจากนี้ ในประเทศคีร์กีซ ยังมีการทาประมงน้าเค็ม
อยูเ่ ล็กน้อยบริเวณทะลสาบอิสซิค-คุล
1

ในที่นี้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ทาการพิจารณาวิเคราะห์เชิงลึกของ
อุตสาหกรรมที่น่าสนใจ (Attractive Sector) ในอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป
พร้อมกัน
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ตารางที่ 4-3 แสดงความส าคั ญ ของอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรู ป ที่ มี ต่ อ
เศรษฐกิจและประเทศคีร์กีซ โดยหากพิจารณาในแง่ของภาคการผลิต คีร์กีซสามารถที่จะผลิ ต
สินค้าทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ธัญพืช มันฝรั่ง ผลไม้และพืชผักชนิดต่างๆ ได้มากกว่าปีละ 1
ล้านตัน สามารถผลิตปลูกฝ้ายได้ราว 69.0 พันตัน สามารถผลิตหัวบีตได้ 173.600 พันตัน สามารถ
ผลิตเนื้อสัตว์ได้มากกว่า 204.9 พันตัน สามารถผลิตไข่ไก่ได้มากกว่า 445.8 ล้านฟอง รวมไปถึง
สามารถผลิตนมสดได้มากถึง 1,445.5 พันตันต่อปี
ในแง่การค้า คีร์กีซมี การส่งออกสินค้ าเกษตรและอาหารแปรรูป 201.76 ล้านเหรียญ
สหรัฐในปี 2555 และมีการส่งออกในปี 2556 เท่ากับ 209.69 ล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็นร้อยละ
11.98 และ 11.83 ของมูลค่าการส่งออกสินค้ าทั้งประเทศ) ขณะที่การนาเข้าสิ นค้ าเกษตรและ
อาหารแปรรูป มีการมูลค่าที่สูงกว่าพอสมควร กล่าวคือ 727.41 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2555 และ
776.72 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2556 (คิดเป็นร้อยละ 13.54 และ 12.98 ของมูลค่าการนาเข้าสินค้า
ทั้งประเทศ) ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปคีร์กีซ มีผู้ประกอบการภายในประเทศ
รวมกันประมาณ 31,000 ราย และมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมประมาณ 716,500 คน
ตารางที่ 4-3 ความสาคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปคีร์กีซ
ประเด็นความสาคัญ
ด้านการผลิต
ปริมาณการผลิตธัญพืช (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตหัวบีต (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตฝ้ายดิบ (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตมันฝรัง่ (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตผักชนิดต่างๆ (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตเมลอน (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตผลไม้และพืชตระกูลเบอร์รี่ (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตองุ่น (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตนมสด (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตไข่ไก่ (หน่วย : ล้านฟอง)

2555

2556

2557

1,438.2
102.0
84.7
1,312.8
865.9
193.4
222.7
7.9
193.4
1,382.2
416.9

1,813.1
195.4
68.5
1,332.0
881.4
195.7
233.5
8.1
195.2
1,408.3
421.5

1,446.1
173.6
69.0
1,320.7
919.7
200.3
237.0
8.5
204.9
1,445.5
445.8
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ประเด็นความสาคัญ
ด้านการค้า
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศคีรก์ ีซ (หน่วย :
ล้านเหรียญสหรัฐ)
ส่วนแบ่งมูลค่าการส่งออกเกษตรและอาหารแปรรูปต่อการส่งออกทั้งหมด
ของประเทศคีร์กีซ (หน่วย : ร้อยละ)
มูลค่าการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศคีร์กีซ (หน่วย :
ล้านเหรียญสหรัฐ)
ส่วนแบ่งมูลค่าการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปต่อการนาเข้า
ทั้งหมดของประเทศคีร์กีซ (หน่วย : ร้อยละ)
ด้านการลงทุน
มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
สัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อการลงทุนทัง้ หมดของประเทศ (หน่วย :
ร้อยละ)
ด้านอื่นๆ
พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของประเทศ (หน่วย : เฮกเตอร์)
สัดส่วนต่อขนาดเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม (หน่วย : ร้อยละ)
จานวนผู้ประกอบการในภาคการเกษตร ประมง และป่าไม้ (ประมาณการ)
(หน่วย : ราย)
จานวนแรงงานในภาคการเกษตร ประมง และป่าไม้ (ประมาณการ)
(หน่วย : คน)
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2555

2556

2557

201.76

209.69

N/A

11.98%

11.83%

N/A

727.41

776.72

N/A

13.54%

12.98%

N/A

2,045,700
0.35%

345,000
0.04%

N/A
N/A

1,477,798 1,455,066 1,520,439
16.79%
15.41%
14.05%
33,000
31,000
N/A
N/A

700,000

716,500

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

ในอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรู ป ของคี ร์ กี ซ ผู้ ป ระกอบการในประเทศใน
อุตสาหกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายย่อย และมีบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่จานวนหนึ่ง ที่
ค่อยรับสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปต่อ โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้เพาะปลูกทางการ
เกษตรในประเทศได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ
 กลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกด้วยตนเอง โดยอาจไม่ได้มุ่งทาการเกษตรเชิงพาณิชย์
หากแต่เมื่อมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือน ก็จะมีการนาผลผลิตที่
ตนปลู ก ได้ ม าจ าหน่ า ยในตลาดต่ า งๆ ภายในตั ว เมื อ ง แต่ ใ นบางรายจะมุ่ ง ท า
การเกษตรเชิงพาณิชย์ไปเลย คือ ทาการเกษตรเพื่อป้อนผลผลิตให้แก่โรงงานแปร
รูปในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่ทั้งทาการเกษตรเพื่อทั้งบริโภคภายในครัวเรือน
และหากมี ผ ลผลิ ต มากกว่า ที่ ต้ อ งการก็จ ะน าไปจ าหน่ า ยในตลาด หรื อ ส่ ง ให้กับ
โรงงานแปรรูปต่อไป
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 กลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป ที่ทาการเพาะปลูกเองเพื่อ
ป้อนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานผลิตของตน
 กลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกโดยได้รับการจัดสรรที่ดิน เครื่องไม้เครื่องมือ รวมถึงการ
สนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐ (State Farms/Colletive Farms)
กลุ่มผู้เพาะปลูก กลุ่ มแรก (เกษตรกรทั่ว ไป) ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในภาคการเกษตร
คีร์กีซ โดยคิดเป็นราวร้อยละ 95 ของผู้ประกอบการในภาคการเกษตรคีร์กีซ ส่วนที่เหลือจะเป็น
กลุ่มผู้เพาะปลูกกลุ่มที่ 2 และ 3
ในส่ ว นของบริษัท ที่เ ป็นผู้ ผลิต และแปรรูปสิ นค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในประเทศ
คี ร์กี ซนั้น มี จานวนประมาณ 400 ราย (ข้อ มูล จาก USDA ณ ปี 2555) โดยบริษัท เหล่ านี้เ ป็น
ผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับเล็กและกลาง (SMEs) ไปจนถึงโรงงานผลิตขนาดใหญ่ ประกอบด้วยทั้ง
ธุรกิจโดยนักธุรกิจท้องถิ่นและธุรกิจจากผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในคีร์กีซ โดยตัวอย่าง
ผู้ประกอบการเหล่านั้น ได้แก่
 อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนม – บริษัท Wimm Bill Dann, บริษัท Food
Master, บริษัท Elet Sut, บริษัท ElWest, บริษัท Shin Line และบริษัท Ice Queen
 อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเนื้ อ สั ต ว์ – บริ ษั ท Riha, บริ ษั ท Sher และบริ ษั ท
Steinbrau
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักและผลไม้ – บริษัท Wimm Bill Dann, บริษัท
Taste of the Sun, บริษัท Kirbi, บริษัท Sam และบริษัท Lesnoy Produkt
 อุตสาหกรรมผลิตภัณ ฑ์แปรรูปจากธัญพืช – บริษัท Akun, บริษัท Elnur, บริษัท
Yashar และบริษัท Elita
 อุตสาหกรรมอาหารสาเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง – บริษัท Bon Apetit
 อุตสาหกรรมผลิต ภัณฑ์แปรรูปจากน้าตาล – บริษัท Tattuu, บริษัท Kulikovskiy
Tort และบริษัท Torty ot Ziny
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ภาพที่ 4-4 ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศคีร์กีซ
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4.3.1.2. ภาพรวมการผลิตของประเทศ
ประเทศคีร์กีซเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกพืช ผัก และผลไม้ที่หลากหลาย
โดยพืชผลทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ธัญพืช มันฝรั่ง พืชผักชนิดต่างๆ และเมลอน และผลิตผล
จากการปศุสัตว์ที่สาคัญ เช่น นมสด ไข่ไก่ เนื้อวัว เนื้อม้า เนื้อแกะ/แพะ เป็นต้น
จากตารางที่ 4-4 แสดงข้อมูลปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญของประเทศตั้งแต่ปี
2549-2557 โดยจะพบว่า แนวโน้มผลผลิตทางการเกษตรของประเทศคีร์กีซบางส่วนมีการผลิตที่
ลดลงจากในอดีต อาทิ ปริมาณผลผลิตธัญพืช ปริมาณผลผลิตฝ้าย ปริมาณผลผลิต พืชน้ามัน และ
ปริ ม าณผลผลิ ต องุ่ น ขณะที่ ผ ลผลิ ต บางชนิ ด มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น จากในอดี ต เช่ น ปริ ม าณผลผลิ ต
เมลอน ปริมาณผลผลิตพืชผักชนิดต่างๆ ปริมาณผลผลิตจากภาคปศุสัตว์ (เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ และ
นมสด)
สาหรับผลผลิตที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดในประเทศ คือ ธัญพืชชนิดต่างๆ คีร์กีซมีการ
เพาะปลู ก ที่ล ดลงเล็ ก น้อ ยราวร้อ ยละ 1.0 โดยการลดลงดังกล่ าวเป็นผลมาจากในช่ว ง 4-5 ปี
ที่ผ่ านมา ผลผลิ ต มีก ารปรับตัว ลดลงอย่างต่อ เนื่อ ง โดยเฉพาะการเพาะปลู กข้าวสาลี และข้าว
บาร์เลย์ ส่วนผลผลิ ตทางการเกษตรอันดับ 2 คือ มันฝรั่ง มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เฉพาะ
ในช่วงปี 2552-2557 หัวบีตเป็นพืชที่มีปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด โดยอัตราการเติบโตใน
ช่วงเวลาดังกล่าวเฉลี่ยสะสมแล้วกว่าร้อยละ 26.31 ต่อปี
ในตารางที่ 4-5 แสดงข้อมูลปริมาณการผลิตของสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป
ของคีร์กีซตั้งแต่ปี 2549-2556 ซึ่งจะพบว่า ตัวเลขการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอาหารแปร
รูปส่วนใหญ่ของประเทศคีร์กีซมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยสินค้าที่สามารถผลิตโดยมีการเติบโตอย่าง
มากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2549 ได้แก่ เนื้อไก่และสัตว์ปีกแปรรูป ไส้กรอก น้าผักและ
ผลไม้ และเครื่องดื่มและน้าอัดลม ที่มีการเติบโตเฉลี่ยสะสมของปริมาณการผลิตสูงกว่าร้อยละ
10.0 ต่อปี ส่วนสินค้าที่การผลิตกลับมีอัตราการเติบโตที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น การผลิตเนย
ชนิดต่างๆ การผลิตน้าตาล การผลิตบุหรี่และซิการ์ เป็นต้น
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ตารางที่ 4-4 ปริมาณการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สาคัญของประเทศคีร์กีซ ปี 2549-2557
หน่วย : พันตัน
ผลผลิตทางการเกษตร
ธัญพืช
ข้าวสาลี
ข้าวบาร์เลย์
ข้าวโพด
ข้าว
อื่นๆ
หัวบีต
ฝ้ายดิบ
ใบยาสูบ
พืชน้ามัน
มันฝรั่ง
พืชผักชนิดต่างๆ
เมลอน
ผลไม้และพืชตระกูลเบอร์รี่
องุ่น
เนื้อสัตว์
นมสด
ไข่ไก่ (หน่วย : ล้านฟอง)

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

1,562.2
840.3
204.0
438.0
18.7
58.1
226.0
117.5
13.4
78.6
1,254.7
761.3
97.7
186.6
14.7
182.0
1,212.1
343.2

1,491.1
708.9
227.3
460.7
17.3
73.5
155.4
95.1
14.4
75.4
1,373.8
789.8
119.1
180.5
14.9
183.1
1,240.0
373.7

1,510.9
746.2
210.6
462.1
17.7
70.9
95.1
13.6
66.5
1,334.9
822.6
124.4
185.4
10.5
184.2
1,273.5
369.3

1,929.1
1,056.7
289.7
486.6
20.7
71.3
54.0
49.2
12.0
73.3
1,393.1
832.5
137.2
200.5
12.3
185.5
1,314.7
369.3

1,583.8
813.3
231.6
440.9
20.9
73.6
139.2
74.0
9.9
60.7
1,339.4
812.0
157.3
193.1
4.5
187.8
1,360.0
373.0

1,580.7
799.7
233.8
446.4
19.4
76.1
158.8
101.3
9.9
56.6
1,379.2
820.9
151.6
215.0
6.7
190.4
1,358.1
392.8

1,438.2
540.6
212.6
578.4
23.1
81.2
102.0
84.7
7.5
58.5
1,312.8
865.9
193.4
222.7
7.9
193.4
1,382.2
416.9

1,813.1
819.4
309.9
568.1
27.2
84.6
195.4
68.5
6.5
55.7
1,332.0
881.4
195.7
233.5
8.1
195.2
1,408.3
421.5

1,446.1
572.7
197.1
556.1
28.2
90.2
173.6
69.0
4.4
45.7
1,320.7
919.7
200.3
237.0
8.5
204.9
1,445.5
445.8

อัตราการเติบโต อัตราการเติบโต
แบบ CAGR
แบบ CAGR
ปี 2549-2557
ปี 2552-2557
-0.96%
-5.60%
-4.68%
-11.53%
-0.43%
-7.41%
3.03%
2.70%
5.25%
6.38%
5.64%
4.81%
-3.24%
26.31%
-6.43%
7.01%
-12.95%
-18.13%
-6.56%
-9.02%
0.64%
-1.06%
2.39%
2.01%
9.38%
7.86%
3.03%
3.41%
-6.54%
-7.06%
1.49%
2.01%
2.23%
1.92%
3.32%
3.84%

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวมรวมข้อมูลจาก National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic (NSCK)
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ตารางที่ 4-5 ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูปที่สาคัญของประเทศคีร์กีซ ปี 2549-2556
ผลผลิตทางการเกษตร

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

เนื้อสัตว์แปรรูป (ไม่รวมเนื้อปลา เนื้อไก่และ
2,880 2,889 3,067 5,581 6,493 6,317 6,395 7,402
สัตว์ปีก) (หน่วย : ตัน)
เนื้อไก่และสัตว์ปีกแปรรูป (หน่วย : ตัน)
144
151
264
147
166
180
850
725
ไส้กรอก (หน่วย : ตัน)
567
686 1,120 2,256 2,381 2,908 2,911 3,618
น้าผักและผลไม้ (หน่วย : พันลิตร)
3,866 5,359 5,893 7,628 6,997 10,326 11,259 13,035
ผักและผลไม้กระป๋อง (หน่วย : พันกระป๋อง)
3,033 1,802 1,961 2,603 2,572 3,757 2,529 2,700
น้ามันพืช (หน่วย : ตัน)
16,771 17,592 18,511 20,617 18,064 15,087 13,949 27,786
เนยชนิดต่างๆ (หน่วย : ตัน)
12,246 12,336 14,371 10,983 4,212 2,033 2,168 1,991
ผลิตภัณฑ์จากนม (ไม่รวมเนย และชีส)
13,511 17,478 15,241 22,699 27,555 20,051 13,462 21,454
ชีสชนิดต่างๆ (หน่วย : ตัน)
3,238 3,122 3,392 2,607 3,574 3,742 2,996 3,256
ไอศครีม (หน่วย : ตัน)
4,516 4,320 3,794 3,628 3,524 4,782 4,722 4,595
แป้ง (หน่วย : พันตัน)
485
583
490
513
479
440
447
433
ขนมปังและเบเกอร์รี่อื่นๆ
134,493 118,296 108,272 111,238 114,066 111,039 112,167 96,942
ช็อกโกแลต และขนมหวาน (หน่วย : ตัน)
2,294 1,948 1,765 1,534 2,067 2,242 2,133 1,329
น้าตาล (หน่วย : ตัน)
58,384 36,838 10,858 5,805 14,128 16,992 13,229 25,206
เหล้าบ่ม เบียร์ ไวน์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
34,558 37,232 38,377 37,262 41,177 46,366 46,701 51,267
(หน่วย : พันลิตร)
เครื่องดื่มและน้าอัดลม (หน่วย : พันลิตร)
50,642 58,085 61,899 69,306 73,957 101,295 111,711 231,777
บุหรี่และซิการ์ (หน่วย : พันมวน)
3,086 3,053 3,024 3,586 3,649 2,447 1,688
935

อัตราการเติบโต
แบบ CAGR
ปี 2549-2556

อัตราการเติบโต
แบบ CAGR
ปี 2552-2556

14.44%

7.31%

25.93%
30.32%
18.96%
-1.65%
7.48%
-22.86%
6.83%
0.08%
0.25%
-1.62%
-4.57%
-7.50%
-11.31%

49.02%
12.53%
14.33%
0.92%
7.74%
-34.75%
-1.40%
5.72%
6.08%
-4.18%
-3.38%
-3.52%
44.36%

5.80%

8.30%

24.27%
-15.68%

35.23%
-28.53%

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวมรวมข้อมูลจาก National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic (NSCK)
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4.3.1.3. ภาพรวมการค้าสินค้าของประเทศ
 การส่งออก
ระหว่างปี 2552-2557 คีร์กีซมีการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปเพิ่มขึ้นจากเดิม
135.46 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2552 เป็น 160.81 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557 คิดเป็นอัตราการ
เติบโตแบบ CAGR เท่ากับร้อยละ 3.49 ดังแสดงในภาพที่ 4-5
ทั้งนี้ คีร์กีซมีการส่งออกไปยังคาซัค สถาน รัสเซีย ตุรกี เซอร์เบีย และบัลเกเรีย เป็น
สัดส่วนมากที่สุดใน 5 อันดับแรก (ภาพที่ 4-6) และสินค้าส่งออกสาคัญของคีร์กีซ ได้แก่ พืชผัก
ตระกูลถั่ว แอปริคอต เชอร์รี่ ท้อ พลัม และสโล นมและครีม แอปเปิ้ล แพร์ และควินซ์ และมันฝรั่ง
ดังแสดงในตารางที่ 4-6
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ภาพที่ 4-5 มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศคีร์กีซ ปี 2552-2557
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ตลาดส่
งออกส
าคัญงออกส
สินค้าคั
าเกษตรและอาหารแปรรู
ปของประเทศคี
ปี 2552-2557
ภาพที
่ 4-6 ตลาดส่
ญสินค้าเกษตรและอาหารแปรรู
ปของประเทศคีรร์ก์ก
ีซ ีซปี 2552-2557
สัดส่วนเ ลี่ย ปี 2552-2557 : %

50.00%

40.00%

Russian Federation
30.00%

20.00%

Bosnia and
Herzegovina
-60.00%

Kazakhstan

-40.00%

-20.00%

Turkey
Bulgaria
Serbia
10.00%

0.00%
0.00%

Iran, Islamic Republic of
Italy
China
20.00%

Romania

Germany

40.00%

60.00%

FranceGreece
South Africa Belarus
Republic of Moldova
Algeria
-10.00%
อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2552-2557

Macedonia, The Former
Yugoslav Republic of
80.00%

100.00%

120.00%

หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble คือมูลค่าการส่งออก หรือนาเข้าในปี 2557
ที่มา: โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre
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ตารางที่ 4-6 สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปที่ส่งออก 5 อันดับแรกของประเทศคีร์กีซ
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ
สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปที่ส่งออกเป็นหลักของประเทศคีร์กีซ
มูลค่าส่งออก
คิดเป็น
No
Hs Code
รายการสินค้า
ทั้งหมดของคีร์กีซ สัดส่วน
ปี 2552-2557
(ร้อยละ)
All Products ทุกสินค้าในอุตสาหกรรม
1,071.44
100.00
27.20
1
HS0713
พืชผักตระกูลถัว่ แห้งและเอาเปลือกออก จะ
291.47
ลอกเยื่อหรือทาให้แยกจากกันหรือไม่ก็ตาม
9.24
2
HS0809
แอปริคอต เชอร์รี่ ท้อ (รวมทัง้ เนกทารีน) พลัม
99.01
และสโล สด
5.63
3
HS0401
นมและครีม ที่ไม่ทาให้เข้มข้น และไม่เติม
60.30
น้าตาลหรือสารทาให้หวานอื่นๆ
4.90
4
HS0808
แอปเปิ้ล แพร์ และควินซ์ สด
52.47
5

HS0701

มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น

51.49

4.81

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

 การนาเข้า
สาหรับการนาเข้าของคีร์กีซ ในช่วงปี 2552-2557 การนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร
แปรรูปมีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 12.09 โดยมูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้นจาก 471.23 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 2552 เป็น 833.65 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557 ดังแสดงในภาพที่ 4-7
ทั้งนี้ คีร์กีซมีการนาเข้าจากแหล่งนาเข้าหลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ คาซัคสถาน รัสเซีย จีน
ยูเครน และเบลารุส (ภาพที่ 4-8) และสินค้านาเข้าสาคัญของคีร์กีซ ได้แก่ ข้าวสาลีและเมสลีน
ช็อกโกแลตและโกโก้ เนื้อสัตว์ปีก น้าตาล และน้ามันพืช เช่น น้ามันทานตะวัน น้ามันดอกคาฝอย
เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 4-7
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ภาพที่ 4-7 มูลค่าการนาเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศคีร์กีซ ปี 2552-2557
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แหล่ญงนสิาเข้
ญสินค้าเกษตรและอาหารแปรรู
ปของประเทศคีรร์ก์กีซีซปี ปี
2552-2557
แหล่งภาพที
นาเข้่ 4-8
าสาคั
นค้าาสาคั
เกษตรและอาหารแปรรู
ปของประเทศคี
2552-2557

สัดส่วน ปี 2552-2557 : %

35.00%

Belarus

-20.00%

30.00%

Kazakhstan

Russian Federation

25.00%

20.00%

China

15.00%
10.00%

Ukraine

Iran, Islamic Republic of
Poland Korea, Republic of
5.00%
Brazil
Germany
Turkey

0.00%
0.00%
-5.00% Malaysia

20.00%

Latvia

40.00%

Netherlands

60.00%

Azerbaijan
80.00%

100.00%

120.00%

Republic of Moldova
หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble คือมูลค่าการส่งออก หรือนาเข้าในปี 2557 อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2552-2557

United States of America

Georgia

ที่มา: โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre
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ตารางที่ 4-7 สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปที่นาเข้า 5 อันดับแรกของประเทศคีร์กีซ
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)
สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปที่นาเข้าเป็นหลักของประเทศคีร์กีซ
มูลค่านาเข้า
คิดเป็น
No
Hs Code
รายการสินค้า
ทั้งหมดของคีร์กีซ สัดส่วน
ปี 2552-2557
(ร้อยละ)
All Products ทุกสินค้าในอุตสาหกรรม
3,980.44
100.00
1
HS1001
ข้าวสาลีและเมสลิน
469.30
11.79
2
HS1806
ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอืน่ ๆ ที่มีโกโก้
375.68
9.44
3
HS0207
เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกเลี้ยงตามประเภทที่
341.30
8.57
01.05 สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง
4
HS1701
น้าตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต และซูโครสที่บริสุทธิใ์ นทาง
338.93
8.51
เคมี ในลักษณะของแข็ง
5
HS1512
น้ามันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน จากเมล็ดดอกคาฝอยหรือ
289.83
7.28
เมล็ดฝ้าย และแฟรกชันของน้ามันดังกล่าว จะทาให้บริสุทธิ์
หรือไม่กต็ าม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

4.3.1.4. ภาพรวมด้านการลงทุน
ในปี 2556 มีการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมเกษตร ประมง และป่าไม้ของ
คีร์กีซ อยู่ที่ราว 345,000 เหรียญสหรัฐ เท่านั้น (คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 0.04 ของมูลค่าการ
ลงทุนทั้งหมดของประเทศที่มากกว่า 964.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งหากพิจารณาจากตัวเลขการ
ลงทุนในปีก่อนหน้าค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ ในปี 2556 มูลค่าการลงทุนสูงถึง 2.05
ล้านเหรียญสหรัฐ
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมนี้ของคีร์กีซ
ยังไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเที ยบกับการลงทุนโดยตรงในภาคอุตสาหกรรม (รวมมูลค่าการลงทุน
ของภาคอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมของประเทศคิดเป็นกว่าร้อยละ 32.94 สาหรับในปี 2556)
ทั้งนี้ สาเหตุหนึ่งที่การลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวยังไม่สูงมากก็เพราะขนาดตลาด
ภายในประเทศที่ค่อนข้างจากัด รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่ยังไม่
เอื้ออานวยต่อการขนส่งสินค้า

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

4-28

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐคีร์กีซ

4.3.1.5. นโยบายและมาตรการจากภาครัฐ
รัฐบาลคีร์กีซได้ตระหนักถึงความสาคัญของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูป
สินค้าเกษตรที่ประเทศของตนยังไม่สามารถพัฒนาและผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดหมาย
ได้ว่าหากยังมิได้มีการปรับปรุงจุดอ่อนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการเติบโตของ
ประชากรในประเทศ
ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้มีการจัดทาร่างกรอบแนวคิดแผนบริหารจัดการความมั่นคงทาง
อาหารของประเทศขึ้น (Concept of Food Security for 2009-2019) ภายใต้กรอบแนวคิดของแผน
ฉบั บ ดั ง กล่ า ว การพั ฒ นาภาคการเกษตรของประเทศ รวมถึ ง การสนั บ สนุ น การลงทุ น ใน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งยวด ทั้งนี้ จุดอ่อนสาคัญ ณ ปัจจุบัน
ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของคีร์กีซ คือ การที่ประเทศขาดแคลนในเครื่องมือ
เครื่องจักร เงินทุน พันธุ์พืช รวมถึงเทคโนโลยีหรือความชานาญด้านการเพาะปลูก ขณะเดียวกัน
ปริมาณผลผลิตที่สามารถผลิตได้ในภาคการเกษตรหรือปศุสัตว์ของประเทศยังอยู่ในอัตราผลผลิตที่
ค่อนข้างต่า ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ไม่ครอบคลุม นอกจากนี้
อุปสรรคจากขนาดตลาดในประเทศ และปัญหาการลดลงของขนาดพื้นที่เพาะปลูกของประเทศ
(พื้นที่บางส่วนเริ่มถูกเปลี่ ยนเป็นที่พักอาศัย หรือใช้ในกิจกรรมอื่นแทน) รวมถึงการที่ประเทศ
พึ่งพาการนาเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศที่ค่อนข้างมากในแต่ละปี ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศเป็นอย่างมาก
สาหรับแนวทางการส่งเสริมและผลักดันเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศคีร์กีซใน
อนาคต คาดหมายว่าจะนาไปสู่ทิศทางของการมุ่งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมการ
แปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ผ่านการสนับสนุนการค้าในตลาดในประเทศ การพัฒนาทักษะและ
ความชานาญของเกษตรกรในการเพาะปลูกหรือผู้ประกอบการในการผลิต และการพัฒนาด้านวิจัย
และพัฒนาพันธุ์พืชให้ทนต่อโรคพืช/วัชพืช และมีผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
นอกเหนื อ จากการร่ า งกรอบแนวคิ ด แผนบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงทางอาหารของ
ประเทศขึ้น (Concept of Food security for 2009-2019) รัฐบาลคีรก์ ีซยังได้ให้ความสาคัญกับการ
ส่ งเสริมการลงทุ นในภาคการเกษตรและอุต สาหกรรมอาหารแปรรูป โดยได้มีการก าหนดให้
อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นการอุตสาหกรรมหลักเชิงกลยุทธ์ (Priority/Strategic Sector) เพื่อดึงดูด
การลงทุนจากต่างชาติที่จะนาเอาเงินทุน หรือ เทคโนโลยีการเพาะปลู กและการผลิตเข้ามาใน
ประเทศ และส่งต่อ (Spill-over) ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศ
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4.3.1.6. SWOT ของอุตสาหกรรม
 จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรม
ประเทศคีร์กีซเป็นประเทศเกษตรกรรมที่คงความได้เปรียบอันเนื่องมาจากภูมิประเทศที่
เป็นที่ราบสูงซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และมีภูมิอากาศเหมาะสมแก่การทาการเกษตรและฟาร์ ม
ปศุสั ต ว์ ประกอบกั บ ผลผลิ ต ที่ ส ามารถผลิ ต ออกมาได้ใ นประเทศค่ อ นข้ างมีค วามหลากหลาย
หลากหลาย และพื้นที่เกือบทั้งประเทศสามารถเพาะปลูกได้เกือบทุกพื้นที่
ในขณะเดียวกัน ด้วยตาแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศที่อยู่ใกล้กับทั้งกลุ่มประเทศ CIS
จีน และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ทาให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ โดยรอบได้
โดยง่าย ทาให้การประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการเพาะปลูกในประเทศคีร์กีซ เป็นแนวทางเลือก
หนึ่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการไทยที่ มี ขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า ว
ค่อนข้างมาก
ส่วนของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ก็เป็นอุตสาหกรรมสาคัญ (Priority Sectors) ของ
ประเทศคีร์กีซ เนื่องจากภายในประเทศคีร์กีซ มีความต้องการในภาคธุรกิจดังกล่าวค่อนข้างมาก
อันเป็นผลมาจากผู้ ประกอบการในประเทศซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ ประกอบการรายย่อ ยยังขาดใน
เทคโนโลยีการผลิต ได้แก่ เทคโนโลยีการถนอมอาหารหรือการแช่แข็ง ส่งผลทาให้ภาครัฐของ
คีร์กีซมีการส่งเสริมด้านการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในระดับที่ค่อนข้างมากกว่าใน
หลายๆ อุตสาหกรรมของประเทศ
นอกจากนี้ ประเทศคีร์กีซยังเป็นประเทศที่มีค่าสาธารณูปโภค ค่าแรง และภาษีต่างๆ ถือ
ว่าอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต่า เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน เช่นเดียวกับ
ราคาวั ต ถุ ดิ บ ในประเทศที่ ค่ อ นข้ า งต่ า เพราะวั ต ถุ ดิ บ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่
เพาะปลูกภายในประเทศอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนสาคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปคีร์กีซ คือ การที่
ขนาดตลาดในประเทศที่มีขนาดเล็ก เนื่องด้วยประชากรในประเทศที่น้อยและระดับรายได้ไม่สูงมาก
นัก ทาให้กาลังซื้อและอุปสงค์ภายในประเทศอาจไม่สูงมาก และผู้ประกอบการอาจจาเป็นต้องพึ่งพา
การค้าและการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียกลาง และ/หรือกลุ่มประเทศ CIS
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ขณะที่ ต ลาดในประเทศที่ มี ข นาดเล็ ก การที่ ภ าคการเกษตรในประเทศส่ ว นใหญ่
ประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อย ซึ่งส่วนหนึ่งมีการเพาะปลูกและการทาการเกษตรแบบดั้งเดิม ยัง
ส่งผลทาให้ผลผลิตภายในประเทศอาจไม่สูงมาก รวมถึงมีปริมาณผลผลิตที่ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพอากาศ
การที่เกษตรกรภายในประเทศส่วนใหญ่ยังขาดแคลนเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง อาทิ การ
ถนอมอาหาร หรือการแช่เข็งสินค้า ส่งผลทาให้ในการขนส่งสินค้าไปในระยะทางไกลๆ รวมถึงการ
ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ยังเป็นปัญหาอยู่มาก โดยสินค้าเกษตรบางชนิดอาจบูด/เน่าเสี ย
ระหว่างการขนส่ง
นอกจากนี้ การที่ประเทศเป็นประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดทะเล (Landlocked Country)
ส่งผลทาให้ภาคการประมงและสัตว์น้าของประเทศคีร์กีซมีขนาดเล็ก โดยสามารถทาประมงน้าจืด
ได้เพียงรอบบริเวณทะเลสาบอิสซิค-คุล เท่านั้น
 โอกาสและอุปสรรคสาหรับนักลงทุน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและขีด
ความสามารถทางการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยรายใหญ่ อาทิ เครือเจริญโภค
ภัณฑ์ เครือไทยเบฟเวอเรจ เครือยูไนเต็ดฟู้ด ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทเหล่านี้ได้มีการกระจาย
ฐานการผลิตของตนเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศอาเซียน (โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
CLMVI (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และอินโดนี เซีย)) ประเทศในเอเชียใต้บางประเทศ เช่น
ปากีสถาน เป็นต้น
ทั้งนี้ ส าหรับโอกาสการลงทุนของผู้ ประกอบการและนักลงทุนไทยในประเทศคี ร์ กี ซ
สาหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่ค่อนข้างมาก เนื่องจากความที่
ผู้ ประกอบการในประเทศ ซึ่งส่ ว นใหญ่ เ ป็นเกษตรกรรายย่อย ทาให้เ กษตรกรเหล่านั้นยังขาด
เงินทุนและเทคโนโลยีการผลิตบางประการ เช่น การถนอมอาหาร การแช่แข็งและการแปรรู ป
อาหาร เป็นต้น ซึ่งในทางกลับกัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร
แปรรูปหรือ อาหารแปรรู ปที่อ ยู่ใ นระดั บสู ง ส่ งผลให้เ ป็นโอกาสอันดีต่ อ การเข้าไปลงทุ น จั ด ตั้ ง
โรงงานแปรรูปสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร (หมายรวมถึงอาหารสัตว์ด้วยในที่นี้) ในคีร์กีซ
รวมไปถึงการเข้าไปเพาะปลูกพืชเกษตร เช่น ข้าว ข้าวสาลี เป็นต้น

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐคีร์กีซ

4-31

นอกจากนี้ การที่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปดังกล่ าว เป็นอุตสาหกรรมที่
ภาครัฐได้ให้การส่งเสริม ผลักดัน และสนับสนุนในฐานะอุตสาหกรรมหลัก (Priority Sector) เพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศ ก็ทาให้ผู้ที่เข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศคีร์กีซ ได้ประโยชน์
จากสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่รัฐบาลคีร์กีซส่งเสริม กลายเป็นโอกาสด้านการลงทุนที่สาคัญอีก
ประการ
ถึงกระนั้น ในการเข้าไปลงทุนในคีร์กีซ มิได้หมายความว่าจะมิได้มีปัญหาหรืออุปสรรค
ใดๆ เสียเลย ทั้งนี้ ด้วยแรงงานในประเทศที่มีจานวนไม่มาก มีทักษะการทางานที่ไม่ได้สูงมาก
(หากเปรียบเทียบกับแรงงานในไทย) และข้อจากัดด้านภาษา ทาให้การเข้าประกอบธุรกิจที่จาต้อง
ใช้ แ รงงานจ านวนมากอย่ า งอุ ต สาหกรรมการแปรรู ป อาหาร ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายจาก
ตลาดแรงงานที่มีขนาดจากัดอยู่
การทีค่ วามพร้อมของระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตกรุงบิชเคก ยังมีการ
พัฒนาที่ไม่ครอบคลุม ซึ่งส่งผลทาให้ในพื้นที่ห่างไกลบางแห่ง จาเป็นต้องใช้แหล่งน้าทางธรรมชาติ
ในการทาการเกษตรแทน หรือการที่ระบบขนส่งและโลจิสติสก์ไม่เอื้ออานวยต่อการขนส่งสิ นค้ า
มากนัก อาทิ เส้นทางขนส่งบางช่วงที่ชารุด ขาดการซ่อมแซ่ม และไม่เอื้อต่อการใช้ความเร็วในการ
ขนส่ ง ก็ ถื อ เป็ น อุ ป สรรคอั น เกิ ด จากการพั ฒ นา ที่ ข าดช่ ว งของระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
สาธารณูปโภค และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งถูกจัดสร้างมาในอดีตนับตั้งแต่การแยกตัวออก
จากสหภาพโซเวียตในอดีต และมักไม่ได้รับการซ่อมบารุง รวมไปถึงการที่การขนส่งสินค้าต่างๆ
ในประเทศจาต้องพึ่งพาการขนส่งทางถนนเป็นหลัก เนื่องจากระบบขนส่งทางรางไม่ครอบคลุมและ
ขาดการพัฒนา
 SWOT ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปคีร์กีซ
ตารางที่ 4-8 ได้สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูปคีร์กีซเอาไว้
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ตารางที่ 4-8 SWOT ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปคีร์กีซ
SWOT ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปคีร์กีซ
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์
ขนาดตลาดที่เล็ก รวมถึงกาลังซือ้ ที่ไม่สูงมาก เนื่อง
และมีภมู ิอากาศเหมาะสมแก่การทาการเกษตรและ ด้วยประชากรในประเทศที่น้อยและระดับรายได้ไม่สูง
ฟาร์มปศุสัตว์
มากนัก
มีผลผลิตทีห่ ลากหลาย และสามารถเพาะปลูกได้
การเกษตรในประเทศส่วนใหญ่ยังคงเป็นการเกษตร
เกือบทุกพื้นที่ของประเทศ
แบบดั้งเดิม ซึ่งมีผลิตผลที่ไม่สูง รวมถึงไม่คงที่ในแต่
ละช่วงเวลา
ด้วยตาแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศที่อยูใ่ กล้กับทั้ง ขาดแคลนเทคโนโลยีการผลิต อาทิ การถนอมอาหาร
กลุ่มประเทศ CIS จีน และกลุ่มประเทศตะวันออก
และการแช่เข็งสินค้า ส่งผลทาให้ในบางครั้ง สินค้ามี
กลาง ทาให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ การเน่าเสียระหว่างการขนส่ง
โดยรอบได้โดยง่าย
ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรง และภาษีต่างๆ ถือว่าอยูใ่ น เป็นประเทศไม่ได้ติดทะเล ทาให้ภาคการประมงและ
อัตราทีค่ ่อนข้างต่า เช่นเดียวกับราคาวัตถุดิบใน
สัตว์น้าของประเทศมีขนาดเล็ก
ประเทศที่ค่อนข้างต่า
โอกาส
อุปสรรค
เกษตรกรรายย่อยในประเทศขาดเงินทุนและ
แรงงานในประเทศทีม่ ีจานวนไม่มาก มีทักษะการ
เทคโนโลยีการผลิต ซึ่งประเทศไทยมีเทคโนโลยีการ ทางานที่ไม่ได้สูงมาก อีกทั้งยังมีข้อจากัดด้านภาษา
ผลิตดังกล่าวในระดับสูง ทาให้มโี อกาสเข้าไปแข่งขัน ในการสื่อสาร
ได้อย่างมาก
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของคีร์กีซ เป็น ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค โครงสร้าง
อุตสาหกรรมทีไ่ ด้รับความสาคัญมากกว่า
พื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ที่ยงั ไม่
อุตสาหกรรมทัว่ ไป (เป็น Priority Sector) ทาให้
เอื้ออานวยต่อการเข้าไปลงทุนมากนัก โดยเฉพาะใน
ได้รับการส่งเสริม ผลักดัน และสนับสนุนจากภาครัฐ หลายพื้นที่นอกเขตเมืองหลวง (กรุงบิชเคก)
ในด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน/ภาษีเป็นอย่างดี
เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตส่งเสริมการส่งออกหลาย มีผู้ประกอบการที่เข้าไปจัดตั้งธุรกิจและโรงงานอยู่
แห่งยังมีผู้เข้ามาลงทุนไม่มาก เช่น เขตเศรษฐกิจ
แล้ว โดยเฉพาะผู้ประกอบการรัสเซียและคาซัคสถาน
พิเศษที่ Balykchy ซึ่งเพิ่งกลับมาเปิดให้สามารถเข้า ทาให้ผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุนอาจต้องเผชิญกับ
ไปลงทุนได้ในปี 2557
การแข่งขันจากผูป้ ระกอบการทีม่ ีอยู่เดิม
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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4.3.2. การวิเคราะห์เชิงลึกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมของสาธารณรัฐคีร์กีซ
4.3.2.1. ภาพรวมและความสาคัญของอุตสาหกรรม
ประเทศคีร์กีซมีพื้นที่ประมาณ 2 แสนตารางกิโลเมตร โดยภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบ
ไปด้ว ยเทือ กเขาล้อมรอบที่ราบสู ง ด้ว ยสภาพแวดล้อมดังกล่าว ทาให้ประเทศคี ร์กีซมีส ถานที่
ท่อ งเที่ยวตามธรรมชาติ เ ป็ น จ านวนมาก เช่น ทะเลสาบ ภูเ ขา แม่น้า และธารน้าแข็ง ซึ่ง ภู มิ
ประเทศตามธรรมชาติที่สวยงามนั้นเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สร้างขีดความสามารถและความ
น่ า สนใจให้ กั บ อุ ต สาหกรรมและภาคธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรมคี ร์ กี ซ เป็ น อย่ า งมาก
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ รวมถึงการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัย เช่น
การไต่เขา การเดินป่า การขี่ม้า การล่องแก่ง หรือการเล่นสกี
ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการท่องเที่ยวในประเทศคีร์กีซ จึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ
ได้แก่
 การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวสูงที่สุด สถานที่ที่นักท่องเที่ยว
นิยมไปท่องเที่ยว ได้แก่ ทะเลสาบอิสซิค-คุล
 การท่องเที่ยวแนวผจญภัย (Adventure) การท่องเที่ยวประเภทนี้กาลังเป็นที่นิยมใน
หมู่นักท่องเที่ยวชาวคีร์กีซ และชาวต่างชาติ โดยแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ได้แก่ ปีน
เขา เดินป่า ขี่ม้า ล่าสัตว์ เป็นต้น
 การท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม (Silk Road) เป็นที่นิยมสาหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบ
เที่ยวในเส้ นทางการค้ าในอดีต โดยเส้ นทางดังกล่ าวสามารถเชื่อ มไปสู่ ประเทศ
อุซเบกิซสถาน และจีนได้
 การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ เป็นการจัดแบ่งประเภทสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
เพื่อจุดประสงค์การทาธุรกิจในประเทศคีร์กีซ หรือเพื่อประชุม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคีร์กีซถูกจัดให้เป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การส่งเสริม และ
ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
คีร์กีซจะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศในกลุ่มประเทศ CIS เช่น คาซัคสถาน อุซเบกิซ
สถาน และรั ส เซี ย โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจากคาซั ค สถานมี สั ด ส่ ว นที่ สู ง ที่ สุ ด (มี สั ด ส่ ว นประมาณ
ร้อยละ 60 ของจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในคีร์กีซ) รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวชาว
รัสเซีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา
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สถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ได้ แก่ ทะเลสาบอิสซิค -คุล (Lake
Issyk-Kul) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีช่วงเวลาการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมที่สุดอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวรีสอร์ทที่พัก
ต่างๆ รอบทะเลสาบจะถูกจองเกือบทั้งหมด ส่วนในฤดู หนาวซึ่งมีอากาศหนาวเย็น การท่องเที่ยว
บริเ วณรอบทะเลสาบจะตกลง และทาให้รีส อร์ทหลายแห่งต้อ งปิดทาการชั่ว คราวในช่ว งเวลา
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูหนาวนั้นเอง การท่องเที่ยวบริเวณที่ราบสูงบริเวณเทือกเขา
เทียนซาน (ทางตอนเหนือของประเทศ) จะได้รับความนิยมแทน โดยนัก ท่องเที่ยวนิยมจะไปเล่น
กิจกรรมสกีในช่วงเวลาดังกล่าว และเข้าพักในสกีรีสอร์ทที่มีอยู่หลากหลายแห่ง
นอกเหนือจากสองพื้ นที่ดังกล่ าว ในตัวเมืองหลวงของคีร์กีซ คือ กรุงบิชเคก เป็นอีก
สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในตัว เมืองที่มี
ทิวทัศน์สวยงาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแห่ง เช่น อนุสาวรีย์ชัย พิพิธภัณฑ์ อุทยาน
แห่งชาติ (Ala-Archa)
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ภาพที่ 4-9 สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของคีร์กีซ

สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศคีร์กีซสถาน
Bishkek
 National Museum/History
Museum
 Manas Monument
 National Park (Ala-Archa)

 Ski Resorts (Orlovka, TooAshu, etc.)
 Bazaars (Dordoi Market, Osh
Market)
 Ala Too Mountain

Issyk-Kul (Balychk, Cholpon-Ata &
Karakol)
 Burana Tower [Architecture]
 History Museums
 Lake Resorts/Spa Resorts
 Ski Resorts (Karakol Ski Resort)

Talas
 Manas Ordo [Peak of
Mountain]

Jalal-Abad
 Sary Chelek Lake
Naryn
 Jailoo Pastures
 Tash Rabat [Architecture]
 Song-Kul Lake & Chatyr-Kul Lake

Batken
 Fergana Valley
 Ancient Fortress and Town
(Balak-Bahy and Kokand
Fortress)







Osh
Ancient Mausoleums and Mosques
Gorge Kojo Kelen Monument
Sulayman Mountain
Great Silk Road
Bazaar (Kara-Suu Market)

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก The Department of Tourism under the Ministry of Culture, Information and Tourism of the Kyrgyz Republic
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สาหรับความสาคัญของธุ รกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศคีร์กีซ ภาคธุรกิจ
ดังกล่าวมีการส่งออกบริการมากถึง 32.3 พันล้านซอมคีร์กีซ ในปี 2557 (ราว 550 ล้านเหรียญ
สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากในปี 2551 ที่อยู่ที่เพียง 16.5 พันล้านซอมคีร์กีซ (หรือเกือบ 2 เท่า) โดยภาค
ท่อ งเที่ยวและการโรงแรมของประเทศ ได้ส ร้างรายได้ใ ห้กับประเทศและเศรษฐกิจของคี ร์ กี ซ
(Totoal contribution to GDP) สูงถึง 17.1 พันล้านซอมคีร์กีซ (ราว 290 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ทั้งนี้ สัดส่วนของภาคธุรกิจบริการดังกล่าว ในปี 2556 มีขนาดคิดเป็นร้อยละ 7.8 ของ
เศรษฐกิจของประเทศ และเมื่อพิจารณาจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในคีร์กีซ จะพบว่า การเติบโต
ของภาคการท่องเที่ยวมีการเข้ามาท่องเที่ยวจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ปี 2551 โดย
ในปี 2556 มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวนมากกว่า 3.3 ล้านคน (เพิ่มขึ้นเกือบ 1 ล้านคน
จากในปี 2551) ในขณะที่ตัว เลขนักท่องเที่ยวดังกล่าวในปี 2557 ก็มีการเพิ่มขึ้นเป็น 6.4 ล้านคน
หรือเกือบ 2 เท่าจากในปี 2556
ตารางที่ 4-9 ความสาคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศคีร์กีซ
ประเด็นความสาคัญ
ด้านเศรษฐกิจ
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (หน่วย : ล้านคน)a
มูลค่าการส่งออกบริการภาคการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)a
ผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ (หน่วย : พันล้านซอมคีร์กีซ)b
ผลกระทบทั้งหมดต่อเศรษฐกิจของประเทศ (หน่วย : พันล้านซอมคีร์กีซ) b
สัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมต่อ GDP ของประเทศ (หน่วย : ร้อยละ)a
ด้านอื่นๆ
มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติ (หน่วย : พันล้านเหรียญสหรัฐ)a
จานวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม (หน่วย : พันราย)
การจ้างงานโดยตรงในภาคอุตสาหกรรม (หน่วย : พันคน)b
การจ้างงานทัง้ หมดในภาคอุตสาหกรรม (หน่วย : พันคน)b

2555

2556

2557

3.4

3.3c

6.4c

N/A

560d

N/A

4.9
13.5
4.2

5.7
15.8
7.8d

6.2
17.1
N/A

N/A

473.7

219.3

34.8
97.0

36.2
100.7

34.5
95.8

หมายเหตุ : a ข้อมูลจาก National Statistics Committee of the Kyrgyz Republic
b ข้อมูลจาก World Travel & Tourism Council
c ข้อมูลจาก Department of Tourism under the Ministry of Culture, Information and Tourism of the Kyrgyz Republic
d ข้อมูลจาก Investment Promotion Agency (IPA)
ที่มา: ข้อมูลจาก World Travel & Tourism Council, Department of Tourism under the Ministry of Culture, Information and
Tourism of the Kyrgyz Republic, Investment Promotion Agency (IPA) และ National Statistics Committee of the Kyrgyz
Republic. 2012 and Tourism Development in the Post-Soviet and post-Revolutionary Country: A Case Study of Kyrgyzstan.
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ทั้งนี้ ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมของคีร์กีซนั้นถูกขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนเป็น
หลัก โดยจากข้อมูล ของ National Statistics Committee of the Kyrgyz Republic (NSCK) ในปี
2554 พบว่า จานวนผู้ประกอบในกิจการโรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงกิจการด้านการท่องเที่ยวของ
คีร์กีซ มีอยู่ประมาณ 53,000 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งดาเนิน กิจการโดย
ไม่ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ และมีเพียง 670 รายที่มีการจดทะเบียน
ในปี 2556 จานวนผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมในประเทศเพิ่มขึ้น
เป็นประมาณ 67,000 ราย (ข้อมูลจาก Investment Promotion Agency (IPA))
ภาพที่ 4-10 แสดงโครงสร้างของธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมคีร์กีซ โดยจะพบว่า
ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมบริการดังกล่าว เริ่มต้นจากอุตสาหกรรมบริการก่อนการท่องเที่ยว (PreTousim) ประกอบด้วยธุรกิจบริษัททัวร์ (Travel Agency) ธุรกิจนาเที่ยว (Tour Operator) ธุรกิจ
ข้อ มูล และเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว (Tourist Infromation Centre/Website) และอุต สาหกรรม
ภาคการท่องเที่ยว (Tourism and Related Service Sectors) ประกอบด้วยธุรกิจภาคการโรงแรม
ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร ธุ ร กิ จ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ธุ ร กิ จ สถานบั น เทิ ง ธุ ร กิ จ กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย ว ธุ ร กิ จ
ห้างสรรพสินค้า รวมถึงธุรกิจให้เช่ารถยนต์และยานพาหนะ
สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปแล้ว การจะเดินทางท่องเที่ยวมายังคีร์กีซ จะมีการใช้
บริการในภาคธุรกิจบริการก่อนการท่องเที่ยวเป็นจุดเริ่มต้น โดยอาจจะติดต่อบริษัททัวร์ในประเทศ
ของตน จากนั้นบริษัททัวร์ในประเทศดังกล่าวจะมีการติดต่อประสานกับบริษัททัวร์ในคีร์กีซที่มี
ความสัมพันธ์ด้วย รวมถึงติดต่อกับทางบริษัทนาเที่ยว โรงแรมและที่พัก และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เช่ น ธุ ร กิ จ เช่ า รถ เป็ น ต้ น เพื่ อ จั ด สรรโปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ของตน
ขณะเดียวกัน ก็จะต้องมีการติดต่อไปยังอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมการบิน เพื่อ
ติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบิน ส่วนในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาด้วยตนเองก็อาจจะติดต่อผ่ าน
ช่องทางต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ตกับทางโรงแรมและที่พัก รวมไปถึงติดต่อกับธุรกิจต่างๆ ได้ด้วย
ตนเองเช่นกัน
หลังจากเข้ามาเที่ยวในคีร์กีซ ภาคธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากที่พักและโรงแรม ก็จะมี
บทบาทเข้ามา โดยเฉพาะกับธุรกิจกิจกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจร้านอาหารในคีร์กีซ ทั้งนี้ เนื่อง
ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการเดินทางของคีร์กีซยังมีได้รับการพัฒนาไม่มาก
นัก อาทิ นอกจากในตัวเมืองใหญ่แล้วการเดินทางระหว่างเมืองทาได้ค่อนข้างลาบากเนื่องจากไม่มี
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ระบบรางเดินทางไปยังเมืองอื่น ขณะที่สถานีขนส่งก็มีการให้บริการรถบัสระหว่างเมืองที่ไม่สะดวก
นัก ทาให้ธุรกิจการเช่ารถยนต์ หรือรถตู้ขนาดเล็ก เป็นที่ต้องการเช่นกัน
นอกจากนี้ ในธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมในคีร์กีซ ยังมีอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆ
ได้แก่ ธุรกิจการโฆษณา ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจการก่อสร้างอาหาร (โรงแรมและที่พัก)
ภาพที่ 4-10 โครงสร้างภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศคีร์กีซ

นัก ลงทุนรายส าคั ญ ในคี ร์กี ซ ประกอบด้ว ย 1) กลุ่ มนักลงทุนท้อ งถิ่ น ซึ่งอาจร่ว มทุน
หรือไม่ร่วมทุนกับนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะกับนักลงทุนจากประเทศรัสเซีย หรือประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียกลางด้วยกัน เช่น คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เป็นต้น หากแต่เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีเครือ
สถานที่พักหรือโรงแรมในประเทศหลายแห่ง เช่น Golden Dragon Hotel ซึ่งมีการดาเนินธุรกิจ
โรงแรมในกรุงบิชเคก และยังมีการทาธุรกิจรีสอร์ทหลายแห่งในจังหวัดอิสซิค -คุล เป็นต้น และ 2)
ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติรายสาคัญที่เข้าไปลงทุนใน
ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมคีร์กี ซ คือ กลุ่มเครือ Hyatt Regency ซึ่งเข้าไปดาเนินการธุ รกิจ
โรงแรมและที่พักในกรุงบิชเคก หรือกลุ่มโรงแรมและที่พักในเครือ Golden Tulip
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ภาพที่ 4-11 ผูป้ ระกอบการรายสาคัญในธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมคีร์กีซ

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล

4.3.2.2. ภาพรวมการค้าบริการของประเทศ
ในส่วนของภาพรวมการส่งออกและนาเข้าบริการด้านการท่องเที่ยวของคีร์กีซ พบว่า
ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาก การส่งออกบริการด้านการท่องเที่ยวของคีร์กีซมีการปรับตัวสูงขึ้นราว 6
เท่า คือ จากในปี 2548 ที่มีการส่งออกบริการด้านการท่องเที่ยวเพียง 73.01 ล้ านเหรียญสหรัฐ
เป็น 422.66 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557 ซึ่งเฉพาะในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (2552-2557) การส่งออก
บริการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เฉลี่ยสะสมปีละ 10.77 ถือเป็นการขยายตัวที่ค่อนข้างสูง โดยสาหรับการ
ส่งออกบริการด้านท่องเที่ยวทั่วไป (Personal Travel) จะมีสัดส่วนที่มากกว่า คือ 1,228.92 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ในระหว่างปี 2552-2557) คิดเป็นร้อยละ 57.00 ของการส่งออกบริการด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งหมด และการส่งออกส่วนที่เหลือจะเป็นการท่องเที่ยวทางธุรกิจ (Business Travel)
ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเพียงระยะสั้นและจุดประสงค์เพื่อการติดต่อทางธุรกิจ (ตารางที่ 4-10)
สาหรับด้านการนาเข้าบริการด้านการท่องเที่ยว คีร์กีซมีการนาเข้าบริการด้านดังกล่าวที่
ขยายตัวมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงปี 2552-2557 การนาเข้ามีมูลค่าสูงขึ้นเฉลี่ยสะสมร้อยละ
21.58 ต่อปี โดยในปี 2557 การนาเข้าบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดของคีร์กีซอยู่ที่ 390.02
ล้านเหรียญสหรัฐ
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ตารางที่ 4-10 มูลค่าการส่งออกและนาเข้าบริการด้านการท่องเที่ยวของคีร์กีซ ปี 2548-2557
2548
ด้านการส่งออก
การท่องเที่ยว
ทั่วไป (Personal)
(YOY)
การท่องเที่ยวทาง
ธุรกิจ (Business)
(YOY)
รวม
(YOY)
ด้านการนาเข้า
การท่องเที่ยว
ทั่วไป (Personal)
(YOY)
การท่องเที่ยวทาง
ธุรกิจ (Business)
(YOY)
รวม
(YOY)

2554

2555

2556

2557

203.05

247.61

301.85

240.92

73.04% -50.73% -37.00% 123.09%

21.95%

21.90% -20.19%

221.23

153.18

186.80

227.71

121.11% 104.27%
73.01 166.98 346.02
128.72% 107.22%

25.31% -50.73% -37.00% 123.09%
514.49 253.47 159.68 356.22
48.69% -50.73% -37.00% 123.09%

17.51

143.08

33.92

2549

80.55

2550

2551

2552

169.48

293.26

144.48

137.50% 110.40%
39.09

86.43

27.49
57.00%

40.86

64.15

58.37

57.01%
91.65
57.01%

176.55

33.71

108.99

2553

91.02

68.66

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
อัตราการเติบโต
มูลค่าการค้ารวม
แบบ CAGR ปี
ปี 2552-2557
2552-2557
1,228.92

10.77%

181.74

927.08

10.77%

21.95%
434.41
21.95%

21.90% -20.19%
529.56 422.66
21.90% -20.19%

2,156.00

10.77%

767.06

21.58%

69.02

69.65

115.96

164.47

164.66

183.31

22.62% 324.39% -51.76%

0.92%

66.50%

41.83%

0.11%

11.33%

77.83

78.54

130.77

185.47

185.68

206.71

864.99

21.58%

22.62% 105.10% -51.77%
112.38 304.43 146.84
22.62% 170.89% -51.76%

0.92%
148.19
0.92%

66.50%
246.73
66.50%

41.83%
349.94
41.83%

0.11%
350.33
0.11%

11.33%
390.02
11.33%

1,632.05

21.58%

78.67

161.35

หมายเหตุ : ตัวเลขดังกล่าวไม่รวมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา (Education)
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก International Trade Centre
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4.3.2.3. นโยบายและมาตรการจากภาครัฐ
ส าหรั บ นโยบายหรื อ กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ การ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการออกวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศคีร์กีซ โดยในปี 2556
ทางรัฐบาลได้ประกาศยกเว้นวีซ่าให้แก่ประชาชนใน 61 ประเทศ (แต่ประเทศไทยยังไม่ได้รับการ
ยกเว้น)
ตารางที่ 4-11 แสดงรายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวใน
ประเทศคี ร์กี ซ และกลุ่ มประเทศที่ส ามารขอวีซ่าได้ ณ ประเทศนั้นๆ โดยส าหรับประเทศไทย
ปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าจากรัฐบาลคีร์กีซ แต่สามารถไปขอวีซ่า ณ ประเทศ
คีร์กีซได้ (Visa on Arrival)
ตารางที่ 4-11 รายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า (Visa Exemptions)
และสามารถขอวีซ่า ณ ประเทศคีร์กีซ (Visa on Arriaval)
ลักษณะวีซ่า
ตามกลุม่ ประเทศ
Visa Exemptions
(กลุ่มประเทศที่ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องขอวีซ่าสาหรับการเดิน
ทางเข้ามาในระยะเวลาที่
กาหนด)

จานวน
ประเทศ
61 ประเทศ

Visa on arrival 30 Days
(กลุ่มประเทศที่ต้องขอวีซ่า
สาหรับการเดินทางเข้ามา แต่
สามารถมาขอได้ที่คีร์กีซเอง
และจะอยูใ่ นคีร์กีซสูงสุด 30 วัน)

20 ประเทศ

ประเทศ
ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, บาห์เรน, เบลเยียม, บอสเนียและเฮอร์เซโกวี
นา, วาติกัน, สหราชอาณาจักร, ฮังการี, เยอรมนี, เนเธอแลนด์,
เดนมาร์ก, กรีซ, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, สเปน, แคนาดา, เกาหลี
ใต้, คูเวต, ลัตเวีย, ลักเซมเบอร์ก, ลิกเธนสไตน์, ลิทูเนีย, มอลตา, โมนา
โค, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, ซาอุดิอาระเบีย,
สิงคโปร์, สโลเวเนีย, สโลวะเกีย, สหรัฐอเมริกา, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส,
โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, เอสโตเนีย,
กาตาร์, บรูไน, ญี่ปุ่น, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจัน, จอร์เจีย, สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์, มอลโดวา, เบลารุส, ซาอุดิอาระเบีย, คาซัคสถาน,
รัสเซีย, ทาจิกิสถาน, เวียดนาม, เกาหลีใต้เหนือ, คิวบา, มาเลเซีย, ตุรกี,
ยูเครน, อุซเบกิสถาน และมองโกเลีย
แอลบาเนีย, แอลโดเนีย, อาร์เจนตินา, บราซิล, บัลกาเรีย, ชิลี, ไซปรัส,
อินโดนีเซีย, อิสราเอล, มาเซโดเนีย, เม็กซิโก, มอนเตเนโกร, โอมาน,
ฟิลิปปินส์, โรมาเนีย, ซาน มาริโน, เซอร์เบีย, แอฟริกาใต้, ไทย
และเวเนซูเอลา

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก Investment Promotion Agency (IPA) และ Timatic
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นอกจากนี้ ในปี 2556 รัฐบาลได้มีการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้น โดยมีการออกแบบโลโก้การท่องเที่ยวแบบใหม่ รวมถึงสโลแกน
ที่ ว่ า “Kyrgyzstan – so much to discover” โดยมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย ทั้ ง ใน
อินเตอร์เ น็ต สื่ อ สั งคมออนไลน์ และสื่ อ โทรทัศน์ จากนั้นในปี 2557 รัฐบาลได้เ ป็นเจ้าภาพจั ด
World Nomad Games เป็นครั้งแรก อันเป็นการนาเสนอรูปแบบกีฬาพื้นบ้าน และวัฒนธรรมของ
คีร์กีซให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย
แม้ว่า อุต สาหกรรมการท่อ งเที่ ยวจะได้รั บการใส่ ใ จจากทางภาครัฐ เป็ นอย่า งสู ง แต่
อุตสาหกรรมดังกล่าวก็ยังพัฒนาอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพนัก เนื่องจากโครงสร้างสาธารณูปโภคที่
ที่เ ป็นองค์ ประกอบส าคั ญ ในการอ านวยความสะดวกด้านการท่อ งเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนา
เท่าที่ควร เช่น สภาพถนนที่ยังไม่พัฒนา สภาพโรงแรมหรือห้องพักสาหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้
มาตรฐาน และเป็นปัญหาสาคัญที่ทาให้นักลงทุนต่างชาติไม่มั่นใจในการลงทุนเข้ามาลงทุนก่อสร้าง
โรงแรมที่มีมูลค่าสูงในประเทศคีร์กีซ
4.3.2.4. SWOT ของอุตสาหกรรม
 จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรม
ภูมิประเทศที่มีค วามอุดมสมบูรณ์ ทิว ทัศ น์และทัศ นียภาพที่ส วยงาม ถื อ เป็นจุดแข็ง
สาคัญของประเทศคี ร์กี ซที่ทาให้ตัว ประเทศมีความเหมาะสมต่อ การดาเนินและประกอบธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยจากจุดแข็งดังกล่าวนี้เองที่ทาให้การท่องเที่ยวในคีร์กีซค่อนข้างมี
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ดังที่ได้นาเสนอไปแล้วว่าการท่องเที่ยวในคีร์กีซประกอบไปด้วย 4 รูปแบบ ตั้งแต่การ
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป การท่องเที่ยวแนวผจญภัย การท่องเที่ยวตามแนวเส้นทางสายไหม
(Silk Road) ไปจนถึงการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
ในขณะเดียวกัน สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศที่มีอ ยู่หลากหลายแห่ง และมีรูปแบบที่
แตกต่างกันกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น ทางตอนเหนือ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลักเป็นแนวทิวเขาและ
เถือกเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทจานวนมาก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในช่วงฤดู
หนาว (กิจกรรมสกี) หรือในช่วงฤดูร้อน (กิจกรรมปีนเขา) หรือทางตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
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ทะเลสาบอิสซิค-คุล อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของประเทศ หรือทางตอนใต้ เป็นเส้นทางสาย
ไหม ซึ่งมีแหล่งโบราณสถานหลากหลายแห่ง เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
นอกจากนี้ จุดแข็งที่ไม่ควรมองข้ามคือการที่สภาพแวดล้อมต่างๆ ของคีร์กีซ ยังไม่ค่อย
ถูกทาลาย หรือเสื่อมโทรมมากนัก
ถึงกระนั้น ด้วยปัจจัยด้านสาธารรูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นภาคส่วนสาคัญที่
จะส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและภาคการท่องเที่ยวของประเทศนั้น ยังคงอยู่ในระดับความพร้อม
ที่ไม่สูงมาก โดยจะพบว่า ในหลายพื้นที่ของคีร์กีซ ยังไม่มีระบบน้าประปา และต้องอาศัยแหล่งน้า
ธรรมชาติในการอุปโภคบริโภค เช่นเดียวกับเส้ นทางและระบบคมนาคมการเดินทางต่างๆ ของ
ประเทศที่มีการพัฒนาไม่มาก ทาให้การเดินทางระหว่างเมืองทาได้ยากลาบาก
ในส่วนของอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศเอง เช่น ธุรกิจการบิน คีร์กีซยังมีอุตสาหกร
รมดังกล่าวที่ไม่ใหญ่นัก ส่งผลต่อความสะดวกสบายในการเดินทางเข้ามาในประเทศ นอกจากนั้น
จุดอ่อนอีกประการของธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมของคีร์กีซ คือปัญหาด้านบุคลากรแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเที่ยวที่ยังคงขาดแคลนอยู่ โดยเฉพาะกับแรงงานที่มีทักษะ
และความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการ
 โอกาสและอุปสรรคสาหรับนักลงทุน
สาหรับโอกาสและอุปสรรคของภาคบริการด้านการท่องเที่ยวคีร์กีซ อาจกล่าวได้ว่าใน
ปัจจุบัน ธุรกิจท่องเที่ยวคีร์กีซยังประสบปัญหาขาดแคลนห้องพัก รวมถึงโรงแรมที่พัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรงแรมหรู (Luxury Hotel) ที่มีนักลงทุนต่างชาติเพียงไม่กี่รายเข้ามาลงทุน เช่นเดียวกับ
นัก ลงทุนท้อ งถิ่ น จ านวนน้อ ยรายเท่า นั้ น ที่ส ามารถจะสร้ า งและให้ บ ริก ารโรงแรมหรือ ที่ พั ก ใน
มาตรฐานระดับสูงได้ ส่งผลให้ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่พักต่างๆ ในประเทศจะเต็มเกือบหมด
และแม้จะเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานการบริการรองลงมา เช่น ระดับ 1-3 ดาว เป็นต้น ก็สามารถที่
จะขึ้นอัตราค่าห้องพักต่อคืนได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับโรงแหรหรู
การเข้าไปลงทุนในธุรกิจการโรงแรมจึงเป็นโอกาสอย่างมากสาหรับภาคธุรกิจไทยที่สนใจ
จะเข้าไปลงทุน นอกจากนี้ ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่น การจัดนิทรรศการใน Hall ใหญ่ๆ การ
สัมมนา เป็นต้น ก็เป็นสิ่งที่ประเทศคีร์กีซยังต้องการการพัฒนาและการลงทุนจากต่างชาติอีกมาก
เนื่องจากในการก่อสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ จาต้องอาศัยเงินทุนค่อนข้างมาก
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ในส่วนของอุปสรรคในการเข้าไปประกอบธุรกิจในคีร์กีซ พบว่า ขนาดตลาดในประเทศที่
เล็ก ซึ่งทาให้ต้องพึ่งพาตลาดจากภายนอก (นักท่องเที่ยวต่างชาติ) กลายเป็นอุปสรรคประการ
สาคัญของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการอื่นในคีร์กีซ เช่นเดียวกับการที่ภาค
ธุรกิจพึ่งพาการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของโลกเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อากรขยายตัวหรือหดตัวของธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม
นอกจากนี้ ปัญหาที่ต้องพึงระลึกไว้คือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวในคีร์กีซมัก
เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเตรียมการสาหรับการเดินทางไป
ประเทศอื่น/ประเทศข้างเคียง ส่งผลให้การเพิ่มในมูลค่าเพิ่ม รวมไปถึงรายได้ที่ภาคการท่องเที่ยว
คีร์กีซได้รับไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงเท่าที่ควร
 SWOT ของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมคีร์กีซ
ตารางที่ 4-12 ได้สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและ
การโรงแรมคีร์กีซเอาไว้
ตารางที่ 4-12 SWOT ของธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมคีร์กีซ
SWOT ของธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมคีร์กีซ
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความ
สาธารณูปโภคในบางพื้นทีม่ ีระดับความพร้อมที่
เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและการ
ค่อนข้างน้อย เช่นเดียวกับระบบคมนาคมที่ยังมีการ
โรงแรม
พัฒนาไม่มาก
สภาพแวดล้อมยังไม่ถูกทาลาย หรือเสื่อมโทรม
ขาดแคลนภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนอย่างธุรกิจการ
บิน ธุรกิจโรงพยาบาล
มีสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมบริการด้านการ
ขาดแคลนแรงงานทีม่ ีทักษะและความชานาญด้าน
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
การให้บริการ
โอกาส
อุปสรรค
ปัจจุบัน ธุรกิจท่องเทีย่ วคีร์กีซยังประสบปัญหาขาด ขนาดตลาดในประเทศที่เล็ก ทาให้ต้องพึ่งพาตลาด
แคลนห้องพัก รวมถึงโรงแรมทีพ่ ัก (โดยเฉพาะอย่าง จากภายนอก (นักท่องเที่ยวต่างชาติ) อย่างมาก
ยิ่งโรงแรมหรู (Luxury Hotel)) จึงเป็นโอกาสในการ
เข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าว
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่น การจัดนิทรรศการใน สภาพเศรษฐกิจของโลกส่งผลกระทบต่อการขยายตัว
Hall ใหญ่ๆ การสัมมนา เป็นสิ่งที่คีร์กีซยังคงต้องการ หรือหดตัวของธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมคีร์กีซ
อยู่อีกมาก
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SWOT ของธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมคีร์กีซ
การส่งเสริมจากภาครัฐทีม่ าก โดยการกาหนดให้เป็น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทมี่ าท่องเที่ยวในคีร์กีซมักเป็น
อุตสาหกรรมหลักเชิงกลยุทธ์
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเทีย่ วเพียงช่วงระยะเวลา
สั้นๆ เพื่อเตรียมการสาหรับการเดินทางไปประเทศ
อื่น/ประเทศข้างเคียง
มีผู้ประกอบการในประเทศจานวนไม่มากนัก ทาให้
การแข่งขันยังไม่สูงสาหรับภาคธุรกิจบริการนี้
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

4.4. โอกาสและศักยภาพของนักลงทุนไทยในสาธารณรัฐคีร์กีซ
4.4.1. อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
4.4.1.1. สถานการณ์และสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของคี ร์กีซ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มี
ความสาคัญต่อสังคม เศรษฐกิจ และการขยายตัวของประเทศ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในคีร์กีซเป็น
เกษตรกรดั้งเดิมที่ทาการเกษตรและปศุสัตว์กระจายตัวไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะ
ในพื้นที่แหล่งเพาะปลูกหลักของประเทศ เช่น จังหวัดชุย จังหวัดอิสซิค-คุล จังหวัดออช จังหวัดบัก
เตน เป็นต้น ส่วนผู้ประกอบการอาหารแปรรูปนั้นมีทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ที่ผลิตอาหาร
แปรรูปเพื่อจัดจาหน่ายในประเทศเป็นส าคัญ และผู้ปกอบการต่างชาติ ได้แก่ ชาวรัสเซีย และ
คาซัคสถาน ที่เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานเพื่อจาหน่ายสิน ค้าในประเทศคีร์กีซ และส่งออกไปยัง
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียกลาง/กลุ่มประเทศ CIS รวมถึงประเทศแม่ของตน
ด้ ว ยความส าคั ญ ของภาคอุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า ว ท าให้ รั ฐ บาลคี ร์ กี ซ ได้ ก าหนดให้
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป (โดยเฉพาะภาคการแปรรูป) เป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้
การสนั บ สนุ น ด้ า นการลงทุ น และประกอบการเป็ น พิ เ ศษ (Prioirty Sector) เนื่ อ งจากเป็ น
อุ ต สาหกรรมที่ ส ร้ า งความมั่ น คงด้ า นอาหาร มี ก ารจ้ า งงานเป็ น จ านวนมาก อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น
อุตสาหกรรมที่ประเทศมีขีดความสามารถค่อนข้างสูง อันเป็นผลจากปัจจัยเกื้อหนุนอย่างความ
อุดมสมบูรณ์ของที่ดินในประเทศซึ่งเหมาะแก่การทาการเกษตรและปศุสัตว์

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

4-46

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐคีร์กีซ

อย่างไรก็ตาม ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารคีร์กีซ ณ ปัจจุบัน ยังคงประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกับประเทศกาลังพัฒนาทั่วไป กล่าวคือ ผู้ประกอบการในประเทศยังขาดเงินทุน
ทักษะ ความเชี่ยวชาญและความชานาญ ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตในขั้นกลางขึ้ นไป ส่งผลทา
ให้การผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการแปรรูปสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ในประเทศยังมีข้อจากัด
และต้อ งการการลงทุนจากนัก ลงทุนต่ างชาติที่มี ปั จจั ยดังกล่ าวในระดับสู ง โดยเฉพาะในด้ า น
เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปอาหาร และการถนอมอาหารรูบแบบต่างๆ
นอกเหนื อ จากปั ญ หาข้ า งต้ น ความที่ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานบางส่ ว นของประเทศที่ ไ ม่
เอื้ออานวยต่อการเพาะปลูก (ระบบไฟฟ้า -ประปา) หรือไม่เอื้ออานวยต่อการขนส่งวัตถุดิบมายัง
โรงงานผลิต (ระบบโลจิสติกส์) หรือไม่เอื้ออานวยต่อการจัดตั้งโรงงาน (ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณู ปโภค และสิ่ งอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน) หรือ ปัญ หาขนาดตลาด
ภายในประเทศที่ยังมีขนาดเล็ก และกาลังซื้อไม่สูงมาก ส่งผลให้การดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
ดังกล่าว ยังคงเผชิญปัญหาและอุปสรรคบางประการ เช่นเดียวกับปัญหาคอร์รัปชันในประเทศ ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการผลิตและ/หรือการจาหน่ายในตลาดคี ร์กีซ ได้เช่นกัน ซึ่งถึงแม้ในประเด็นดังกล่าว
จะเป็นประเด็นที่รัฐบาลคีร์กีซรับทราบดี และพยายามเร่งแก้ไขหรือปรับปรุง โดยเฉพาะในส่วนของ
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ อย่างไรก็ดี คงเป็นไปได้ว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะยังคงต้องใช้
ระยะเวลาจนกว่าความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ดีกว่านี้
ส่วนในเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ณ ปัจจุบัน ด้วยความที่เป็นอุตสาหกรรมหลัก
เชิงกลยุทธ์ (Strategic/Priority Sector) จึงทาให้อุตสากหรรมดังกล่าวของคีร์กีซ เป็นอุตสาหกรรม
ที่น่าสนใจ เพราะรัฐบาลคีร์กีซก็มีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่นักลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศที่มาก
4.4.1.2. ภาคธุรกิจที่มีโอกาสในการเข้าไปลงทุน/ประกอบธุรกิจ
จากการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ในประเทศคีร์กีซ ทาให้ทราบว่า
การทาฟาร์มปศุสัตว์ในคีร์กีซ รวมถึงการทาการเกษตรเอง ยังมีการทาในเชิงพาณิชย์อยู่ไม่มาก
เมื่อเทียบกับการทาการเกษตรหรือฟาร์มปศุสัตว์ในไทย ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็
เป็นเกษตรกรรายย่อย ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ส่วนมากจะเป็นผู้ประกอบการจากต่างชาติที่
เข้ามาลงทุน
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ด้วยเหตุนี้ จากปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ในตลาดคีร์กีซ ข้างต้น ทาให้อุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่ง เป็นหนึ่งในอุต สาหกรรมที่ไทยมีศัยกภาพและขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันที่สู ง เป็นอุต สาหกรรมที่ไทยมีโอกาสและความเป็นไปได้ใ นการเข้าไปลงทุ น /
ประกอบธุรกิจในประเทศคีร์กีซ ผ่านทางภาคธุรกิจ 3 ธุรกิจ คือ 1) การเพาะปลูกและการเกษตร
(เชิงพาณิชย์) 2) การทาฟาร์มปศุสัตว์ (เชิงพาณิชย์) และ 3) การจัดตั้งโรงงานเกษตรและอาหาร
แปรรูป
ผู้ ป ระกอบการไทยสามารถอาศั ย ความได้ เ ปรี ย บที่ เ หนื อ กว่ า ภาคธุ ร กิ จ ของคี ร์ กี ซ
โดยเฉพาะปัจจัยแรงงาน (ทักษะแรงงาน) และปัจจัยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต (ความ
พร้อ มและระดั บ การพั ฒ นา) ในการเข้ าไปท าธุ รกิ จ เพาะปลู ก หรือ ฟาร์มปศุสั ต ว์ ผ่ านการท า
Contact Farming หรือการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้ โดยพื้นที่ที่สามารถเข้า
ไปดาเนินการได้ ได้แก่ จังหวัดอิสซิค-คุล และจังหวัดชุย ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกสาคัญของประเทศ
คีร์กีซ รวมถึงพื้นที่ในเขตกรุงบิชเคก
สาหรับการทาฟาร์มปศุสัตว์ในคีร์กีซ ยังมีการทาในเชิงพาณิชย์อยู่ไม่มากเมื่อเทียบกับ
การทาฟาร์มปศุสัตว์ในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาฟาร์มปศุสัตว์แบบครบวงจร ซึ่งมีอยู่น้อย
มาก หรือการทาฟาร์มปศุสัตว์แบบปิด (สัตว์ปีก) ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่
และขนาดกลางหลายรายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิต
(การเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์) ที่สูงกว่าผู้ประกอบการในคีร์กีซมาก จึงถือ
เป็นภาคธุรกิจหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เช่นเดียวกับการเพาะปลูก ซึ่งไทยสามารถเข้าไปลงทุนทา
การเกษตรเชิงพาณิชย์เพื่อป้อนวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตในประเทศ หรืออาจเป็นโรงงานผลิตของ
ตนเองที่เข้าไปจัดตั้งในคีร์กีซได้เช่นกัน
ในส่วนของการลงทุนในอุต สาหกรรมอาหารแปรรูป ดังที่ได้นาเสนอก่อ นหน้า ถึงแม้
ผู้ประกอบการในประเทศ (ผู้ประกอบการท้องถิ่น) อาจจะยังขาดทักษะ ความชานาญ เทคโนโลยี
การผลิตและการเพาะปลูก และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) หากแต่ในคีร์กีซ ก็มี
ผู้ประกอบการรายใหญ่เช่นกัน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการต่างชาติ ที่ได้มีการเข้าไปลงทุนใน
คีร์กีซ เช่น กลุ่มธุรกิจจากประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางอย่างคาซัคสถาน หรือกลุ่มธุรกิจจาก
รัสเซียและสหภาพยุโรป โดยพื้นที่ที่กลุ่มธุรกิจดังกล่าวเข้าไปลงทุนก็เป็นพื้นที่ แหล่งวัตถุดิบหลัก
ของคีร์กีซ เช่น จังหวัดอิสซิค-คุล และจังหวัดชุย เช่นกัน ดังนั้น การเข้าไปจัดตั้งโรงงานผลิตสินค้า
แปรรูปอาจจะต้องเผชิญจากการแข่งขันของผู้ประกอบการที่ดาเนินการอยู่แล้ว โดยเฉพาะการ
แข่งขันในการหาวัตถุดิบหรือแรงงาน เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นภาคการผลิ ตที่อาจยังมีอยู่น้อยหรือไม่มี
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ในคีร์กีซ หรือเป็นภาคการผลิตที่ใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่แตกต่างออกไปจากที่มีการแปรรูปอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งหมายรวมถึงธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีการแปรรูปที่ผู้ประกอบการในประเทศคีร์กีซ
ขาดอยู่ในการผลิต เช่น การผลิตอาหารแช่แข็ง การผลิตอาหารแห้ง การผลิตอาหารที่แปรรูปเพื่อ
ถนอมอาหาร เป็นต้น ได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ/นักลงทุนไทยที่สนใจจะเข้าไปลงทุนในคีร์กีซ จาต้องพึงระลึก
เสมอว่าตลาดภายในประเทศคีร์กีซนั้นมีขนาดที่ค่อนข้างจากัด ดังนั้น การเลือกที่จะเข้าไปลงทุนใน
คีร์กีซ จึงมิควรใช้เหตุ ผลว่าจะเข้าไปลงทุนเฉพาะในตลาดคีร์กีซ แต่ควรพิจารณาถึงโอกาสและ
ความเป็นไปได้ในการขายให้กับตลาดประเทศข้างเคียงด้วยเช่นกัน อาทิ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
กลาง หรือรัสเซียและสหภาพยุโรป
4.4.1.3. ความได้เปรียบ-เสียเปรียบของไทย
ความได้เปรียบหนึ่งที่ทาให้ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของไทยสามารถที่
จะเข้าไปลงทุนและประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าวในคีร์กีซได้ คือ ปัจจัยเทคโนโลยีการ
ผลิต ความรู้ความเชี่ยวชาญ (Know-How) ทักษะแรงงาน รวมถึงเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายย่อยในคีร์กีซ ยังมีความรู้ ความชานาญด้านการผลิตและแปรรูปที่ไม่สูง
เช่ น เดี ย วอาจยั ง ขาดเครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งจั ก ร และเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต (หรื อ แม้ แ ต่ ก าร
ประกอบการ) เพราะส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย (SMEs) ซึ่ ง หากเปรี ย บเที ย บกั บ
ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรไทย แม้จะเป็นรายย่อยเช่นกัน แต่ก็ยังมีความชานาญด้านการผลิต
และแปรรูปที่สูงกว่าอยู่มาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
และปศุสั ต ว์ที่ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ยและเกษตรกรชาวคี ร์กี ซ มี นั้ น ยังอยู่ ใ นระดั บพื้ น ฐานและ
สามารถแปรรูปได้เพียงสินค้าบางชนิด เช่น การตากแห้ง การดอง เป็นต้น (ด้วยเหตุผลข้างต้นทา
ให้สินค้าเกษตรที่จาหน่ายในประเทศส่วนใหญ่เป็นผักหรือผลไม้สด หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปร
รูปขั้นพื้นฐานเท่านั้น) ในขณะที่การถนอมอาหารที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและความรู้ความเชี่ยวชาญ
(Know-How) หรือเครื่องมือและเครื่องจักรที่สูงขึ้นมา เช่น การแช่แข็ง การบรรจุสูญญากาศเพื่อ
ถนอมอาหาร เป็นต้น ผู้ประกอบการคีร์กีซยังมีอยู่น้อย และเฉพาะผู้ประกอบการชาวต่างชาติที่เข้า
ไปลงทุนในคีร์กีซเท่านั้นที่มีเทคโนโลยีการผลิต/การแปรรูปในระดับที่สูงขึ้นมา
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นอกจากนี้ การที่เกษตรกรไทยมีภูมิปัญญาชาวบ้านและภูมิปัญญาในการเพาะปลูกและ
ทาการเกษตรที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่อดีต ส่งผลให้เกษตรกรไทย (แรงงาน) มีทักษะและ
ความเชี่ยวชาวในด้านการเกษตรที่ สู งกว่า เกษตรกรคี ร์กีซเช่นกัน และเป็นความได้เ ปรียบอีก
ประการหนึ่งสาหรับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปของไทย
ในประเด็นความได้เปรียบอื่น โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคของไทยถือได้
ว่ามีการพัฒนาในระดับที่สูง และเอื้ออานวยแก่การทาการเกษตรหรือ การประกอบธุรกิจแปรรูป
อาหารที่มาก โดยหากเปรียบเทียบกับปัจจัยดังกล่าวในประเทศคีร์กีซ การเข้าไปเพาะปลูกหรือ
จัดตั้งโรงงานแปรรูปในคีร์กี ซอาจจะไม่สะดวกเหมือนกับในประเทศไทย เช่นเดียวกับในประเด็น
ของตลาดในประเทศ อุต สาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรู ปคี ร์ กี ซซึ่ ง มี จุด แข็ง ที่หลากหลาย
ประการจากทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การทาการเกษตรหรือปศุสัตว์
ต้องเผชิญกับข้อจากัดจากจานวนประชากรในประเทศที่ มีเพียง 5.67 ล้านคน ซึ่งส่งผลให้การจัด
จาหน่ายภายในประเทศคีร์กีซถูกจากัดจากขนาดตลาดที่เล็กดังกล่าว อีกทั้งยังเกิดปัญหาที่ตามมา
จากปัญหาการจัดหาแรงงานเพื่อมาทางานในภาคการเกษตร (เพาะปลูก/ทาไร่) หรือในโรงงาน
แปรรูปที่มีอยู่น้อยในประเทศ ซึ่งแตกต่างจากในประเทศไทยที่มีขนาดตลาดในประเทศที่ใหญ่กว่า
อีกทั้งยังมีแรงงานในระบบที่มากกว่า
ทั้งนี้ ความเสียเปรียบของภาคธุรกิจไทยในการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูปคีร์กีซ ก็คือ อุปสรรคด้านภาษา เนื่องจากชาวคีร์กีซส่วนใหญ่พูดเพียงภาษาคีร์กีซ
หรือรัสเซีย ซึ่งแรงงานที่อาจมิได้มีระดับการศึกษาที่สูงจะมีเพียงส่วนน้อยที่สามารถพูด/สื่อสารโดย
ใช้ภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ การเข้าไปทาธุ รกิจดังกล่าวในคีร์กีซ อาจต้องเข้าไปแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการต่างชาติที่มีก ารเข้าไปลงทุนในคี ร์กีซอยู่นานแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องของการหา
แหล่งวัตถุดิบที่มีต้นทุนที่ถูก หรือการทาการตลาดภายในประเทศ
ตารางที่ 4-13 แสดงความได้เปรียบ-เสียเปรียบ และจุดเด่นที่คล้ายคลึงระหว่างไทยและ
คีร์กีซในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป โดยจะเห็นได้ว่า คีร์กีซและไทยถือเป็นประเทศที่มี
ภาคการเกษตรกรที่ค่อนข้างโดดเด่น โดยสามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย
เช่นเดียวกับการทาฟาร์มปศุสัตว์ที่คล้ายคลึงกัน ทาให้มีวัตถุดิบสาหรับการแปรรูปให้เลือกมาก
ชนิด ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งเกษตรกร
เหล่านี้ยังคงเพาะปลูกแบบดั้งเดิม ส่วนผู้ผลิตขนาดใหญ่ (อุตสาหกรรมแปรรูป) ในประเทศ จะมี
เพียงไม่กี่รายในอุตสาหกรรมที่ค่อยรับผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์มาแปรรูปเพื่อจาหน่ายใน
ประเทศหรือส่งออก
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ตารางที่ 4-13 ความได้เปรียบ-เสียเปรียบ และจุดเด่นที่คล้ายคลึง
ระหว่างไทยและคีร์กีซในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
ความได้เปรียบของ
อุตสาหกรรมไทย
เกษตรกรไทยมีภมู ิปัญญาชาวบ้าน
ผสมผสานกับภูมิปญ
ั ญาในการเพาะปลูกและ
ทาการเกษตรที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทาให้
ทักษะและความเชี่ยวชาวในด้านต่างๆ ของ
แรงงานไทยสูงกว่าค่อนข้างมาก

ความเสียเปรียบของ
อุตสาหกรรมไทย
อุปสรรคด้านภาษา เนื่องจากชาว
คีร์กีซส่วนใหญ่พูดเพียงภาษาคีร์กีซ
หรือรัสเซีย ในขณะทีแ่ รงงานที่อาจ
มิได้มีระดับการศึกษาที่สูงก็จะพูด
ภาษาอังกฤษได้ส่วนน้อย

ผู้ประกอบการไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่สูง ต้องเข้าไปแข่งขันกับผู้ประกอบการ
กว่ามาก ทัง้ ในด้านการแปรรูป หรือการ
ต่างชาติทมี่ ีการเข้าไปลงทุนใน
ถนอมอาหาร นอกจากนี้ เครื่องมือ เครื่องจักร คีร์กซี อยู่นานแล้ว
ก็มีความทันสมัยกว่า

อุตสาหกรรมสนับสนุนภาคการเกษตรของ
ไทย เช่น อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรม
การบรรจุหบี ห่อ เป็นต้น มีความพร้อมและมี
การพัฒนาที่สูงกว่ามาก
มีแรงงานในภาคการเกษตรทีม่ ากกว่า
เช่นเดียวกับตลาดในประเทศทีม่ ขี นาดใหญ่
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคีร์กีซ
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
ของไทยเอื้ออานวยแก่การทาการเกษตรและ
การประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารมากกว่าโดย
เปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัด

จุดเด่นที่คล้ายคลึงกัน
ระหว่างไทยกับคีร์กีซ
เป็นประเทศที่มภี าคการเกษตรกรที่
ค่อนข้างโดดเด่น โดยสามาเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตรทีห่ ลากหลาย
เช่นเดียวกับการทาฟาร์มปศุสัตว์ที่
คล้ายคลึงกัน ทาให้มวี ัตถุดบิ สาหรับการ
แปรรูปให้เลือกมากชนิด
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรายย่อย และมีผผู้ ลิต
ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่รายในอุตสาหกรรม
ที่ค่อยรับผลผลิตทางการเกษตรและปศุ
สัตว์มาแปรรูปเพื่อจาหน่ายในประเทศ
หรือส่งออก
เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ยงั คง
เพาะปลูกแบบดั้งเดิม ซึ่งมีสภาพ
ภูมิอากาศเป็นปัจจจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อ
ปริมาณผลผลิต

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

4.4.1.4. บริษัทกรณีศึกษา (Case Study)
 บริษัท Wimm Bill Dann
บริษัท Wimm Bill Dann เป็นบริษัทของผู้ประกอบการชาวรัสเซีย จัดตั้งขึ้นในปี 2535
(1992) โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม (Dairy Products) ในรัสเซีย
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และจัดจาหน่ ายไปในประเทศรัส เซี ยเอง รวมถึ งประเทศในทวี ป ยุโ รปตะวั นออกบางประเทศ
จากนั้นในปี 2542 (1999) บริษัทจึงเริ่มขยายฐานสินค้าของตนมาเจาะตลาดสินค้าน้าผักและผลไม้
ในปี 2543 (2000) บริษัทได้ขยายตลาดและฐานการผลิต ไปใน 2 ประเทศ คือ ประเทศ
คีร์กีซและประเทศยูเครน โดยสาหรับประเทศคีร์กีซ ได้เข้าซื้อกิจการของคนท้องถิ่นและทาการ
ผลิตสินค้าของตนจาหน่ายในคีร์กีซ โดยโรงงานผลิตหลักของบริษัท Wimm Bill Dann ในคีร์กีซ
ปัจจุบัน ตั้งอยู่ในจังหวัดชุย และกรุงบิชเคก และมีโรงงาน โดยทาการผลิตผลิตภัณฑ์จากนม และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักและผลไม้ (น้าผักและผลไม้) เป็นสาคัญ
ทั้ ง นี้ ในปี 2554 (2011) บริ ษั ท Pepsi Co. ได้ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ การ Wimm Bill Dann และ
กลายเป็นผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์จากนม น้าผักและผลไม้ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคีร์กีซ รวมถึง
ครองตลาดในภูมิภาคเอเชียกลาง และกลุ่มประเทศ CIS
 บริษัท Food Master
บริษัท Food Master เป็นบริษัทของผู้ประกอบการชาวคาซัคสถาน จัดตั้งขึ้นในปี 2538
(1995) โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม (Dairy Products) โดยโรงงาน
แห่ ง แรกของบริ ษั ท มิ ไ ด้ จั ด ตั้ ง ในประเทศคาซั ค สถานแต่ อ ย่ า งใด แต่ บ ริ ษั ท Food Master ได้
ตัดสินใจเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตในคีร์กีซ บริเวณจังหวัดอิสซิค-คุล ซึ่งติดกับชายแดนคีร์กีซคาซัคสถาน และจึงทาการจัดจาหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศคาซัคสถาน และคีร์กีซ
ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตอยู่ในทั้งคีร์กีซ และคาซัคสถาน และมียังลงทุนทาฟาร์ม
เพาะปลูกและฟาร์มปศุสัตว์เอง โดยมีฟาร์มอยู่ 2 ฟาร์ม ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงอัลมาตี (Almalty) ทาง
ตอนใต้ของคาซัคสถาน และจังหวัดพาฟโลดาร์ (Pavlodar) ทางตอนเหนือของคาซัคสถาน เพื่อ
ป้อนวัตถุดิบให้กับโรงงานต่างๆ ของตน
4.4.1.5. พื้นที่ที่น่าสนใจ (Attractive Area) ต่อการเข้าไปลงทุน/ประกอบธุรกิจ
ส าหรั บ พื้ น ที่ ที่ น่ า สนใจในการเข้ า ไปลงทุ น และประกอบธุ ร กิ จ ในประเทศคี ร์ กี ซ ใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปนั้น (Attractive Area) ได้แก่ พื้นที่จังหวัดอิสซิค-คุล จังหวัด
ชุย รวมถึงกรุงบิชเคก
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ทั้งนี้ ทั้งสามพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความได้เปรียบเหนือกว่าภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากเป็นแหล่ง
เพาะปลูกและการทาฟาร์มปศุสัตว์ที่สาคัญของประเทศอยู่แล้ว ขณะเดียวกัน ก็มีผู้เข้าไปลงทุนใน
โรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรและปศุสัตว์อยู่มากอยู่แล้ว จึงทาให้ระดับราคาของวัตถุดิบ
จากการผลิตในพื้นที่เหล่านี้ โดยเฉพาะนมสด มีระดับที่ต่ากว่าในพื้นที่อื่นของคีร์กีซ เนื่องด้วย
ต้นทุนในการขนส่ งจากแหล่ งวัต ถุ ดิบสู่ โรงงานอยู่ใ กล้ กัน โดยระดับราคาเฉลี่ ยของผลผลิ ต ใน
จังหวัดอิสซิค-คุลจะต่ากว่าในจังหวัดชุยเล็กน้อย เนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใน
พื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ มีผู้ประกอบการจานวนมากในธุรกิจผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมเข้าไปลงทุนใน
พื้นที่สองจังหวัดนี้ ทั้งผู้ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ พื้ น ที่ ทั้ ง สามยั ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ติ ด กับ ชายแดนคาซั ค สถาน และตั้ ง อยู่ บน
เส้นทางสายไหม จึงทาให้การขนส่งสินค้าที่แปรรูปแล้ วข้ามแดนไปยังประเทศคาซัคสถาน ทาได้
สะดวกและมีต้นทุนค่าขนส่งที่ไม่สูง อีกทั้ง ในพื้นที่อย่างกรุงบิชเคก ความสะดวกสบายจากระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่มีการพัฒนามากกว่าในพื้นที่อื่นของประเทศ ยังเอื้ออานวย
ต่อการผลิตของโรงงานอย่างมาก โดยเฉพาะกับในด้านการแปรรูปวัตถุดิบที่ต้องอาศัยเครื่องจักร
หรือห้องเย็น และกระแสไฟฟ้าในการผลิต รวมถึงต้องอาศัยแหล่งแรงงานในประเทศจานวนมาก
ซึ่งแรงงานในพื้นที่ดังกล่าวก็ถือว่ามีอยู่มากกว่าในหลายพื้นที่ของประเทศ เช่น ทางตอนใต้ของ
ประเทศ เช่นกัน
ภาพที่ 4-12 เขตพื้นที่จังหวัดอิสซิค-คุล จังหวัดชุย และกรุงบิชเคก

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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 ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่
ประเทศคีร์กีซมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 199,951 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรในประเทศ
ทั้งสิ้น 5.67 ล้านคน ขนาดเศรษฐกิจของประเทศ (GDP) อยู่ที่ 7,650 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยที่
ประชากรของประเทศมีระดับรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,470 เหรียญสหรัฐ
ส าหรั บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด อิ ส ซิ ค -คุ ล และจั ง หวั ด ชุ ย แล้ ว ซึ่ ง ถื อ เป็ น พื้ น ที่ ที่ เ หมาะแก่ ก าร
เพาะปลูกและประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยู่มากที่สุด พบว่า มี
ประชากรอาศัยรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1.3 ล้านคน (ข้อมูล ณ ปี 2558) โดยเป็นที่ตั้งของเมือง
สาคัญต่างๆ ของประเทศหลายเมือง เช่น เมืองชอลปอน อาตา (Cholpon-Ata) เมืองคาราคอล
(Karakol) เป็นต้น
เฉพาะในจังหวัดอิสซิค-คุล ซึ่งมีขนาดพื้นที่ราว 43,100 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
อาศั ย อยู่ 450,600 คน คิ ด เป็ น ราวร้ อ ยละ 8.0 ของประชากรทั้ ง ประเทศ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี
ภาคอุตสาหกรรมหลัก 2 ภาคส่วนคือ ภาคอุตสาหกรรมบริการ (การท่องเที่ยวและรีสอร์ทรอบ
ทะเลสาบอิสซิค-คุล) และภาคการเกษตรและการเพาะปลูก ส่วนในจังหวัดชุย ซึ่งมีขนาดพื้นที่ราว
20,200 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ 857,500 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 ของประชากรทั้ง
ประเทศ เป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูก และจัดตั้งโรงงานแปรรูปสิ นค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์
หลายแห่ง
นอกจากพื้นที่จังหวัดอิสซิค-คุล และจังหวัดชุย ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าไปลงทุนใน
อุตสาหกรรมเกษตร/เกษตรแปรรูป และอาหาร/อาหารแปรรูป ยังสามารถเข้าไปลงทุนในพื้นที่เขต
ปลอดอากรในกรุงบิชเคกได้เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีนักลงทุน จากจีน คาซัคสถาน อุซเบกิซ
สถาน รวมถึงรัสเซีย เข้าไปลงทุนในเขตปลอดอาการในกรุงบิชเคกบ้างแล้วเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การเข้ามาลงทุนในกรุงบิชเคก จะทาให้ต้องมีต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบ
จากจังหวัดอื่นที่สู งเช่นกั น ซึ่งจะแลกมาด้ว ยความสะดวกสบายจากระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานในกรุงบิชเคก ดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ เฉพาะในกรุงบิชเคก มีประชากร
อาศัยอยู่ 967,200 คน คิดเป็นราวร้อยละ 17.1 ของประชากรทั้งประเทศ โดยนอกจากกรุงบิชเคก
จะเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศ และเป็นแหล่งรวมของสถานที่ราชการและหน่วยงาน
สาคัญต่างๆ ของประเทศ กรุงบิชเคก ยังเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนของประเทศ
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ตารางที่ 4-14 ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่จังหวัดอิสซิค-คุล จังหวัดชุย และกรุงบิชเคก
ข้อมูลพื้นฐาน
ขนาดพื้นที่
(ตารางกิโลเมตร)
จานวนประชากร (ล้านคน)a
ขนาดเศรษฐกิจ (GRP)
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
ระดับรายได้เฉลี่ยของ
ประชากร (GRP per capita)
(หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

โดยรวมทั้ง
ประเทศ

จังหวัดอิสซิค-คุล

จังหวัดชุย

กรุงบิชเคกb

199,951

43,100

20,200

127

5,639,900

450,600

857,500

967,200

7,650

N/A

N/A

N/A

1,470

N/A

N/A

N/A

หมายเหตุ : a ข้อมูลประมาณการ ณ วันที่ 1 มกรคาม 2558 จาก NSCK
b กรุงบิชเคกเป็นเขตปกครองพิเศษ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุย
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล

โดยหากเปรียบเทียบพื้ นที่ทั้งสามพื้นที่ จะพบว่า พื้นที่จังหวัดชุยเป็นพื้นที่ที่มีอัต รา
ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนต่าที่สุด คือ 174.7 เหรียญสหรัฐ (ต่ากว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศที่เท่ากับ 195
เหรียญสหรัฐ) ขณะที่ในจังหวัดอิสซิค -คุล รวมถึงกรุงบิชเคก จะค่อนข้างมีอัตราค่า จ้างเฉลี่ ยต่อ
เดือนที่สูงกว่าค่าจ้างในจังหวัดชุย หรืออัตราค่าเฉลี่ยอยู่มาก โดยเฉพาะในจังหวัดอิสซิคคุล ซึ่งเป็น
พื้นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศด้วย ส่งผลให้อัตราค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าค่อนข้างมาก ดังแสดงใน
ตารางที่ 4-15
สาหรับจานวนแรงงานในพื้นที่ พบว่า แรงงานในภาคการเกษตรของจังหวัดอิสซิค -คุล มี
ด้วยกันทั้งสิ้น 69,800 คน แรงงานในจังหวัดชุยเท่ากับ 85,000 คน ส่วนแรงงานในกรุงบิชเคกนั้น
จะมีอยู่ค่อนข้างน้อย (ประมาณ 1,400 คน) หากแต่แรงงานส่วนใหญ่จะไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการแทน
ทั้งนี้ จังหวัดอิสซิค-คุล มีพืชผลทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ธัญพืช (โอ้ต บาร์เลย์) มัน
ฝรั่ง เนื้อสัตว์ นม และไข่ ขณะที่จังหวัดชุย รวมถึงกรุงบิชเคก สามารถเพาะปลูกธัญพืช มันฝรั่ง
หัวบีต ผลไม้และพืชตระกูลเบอร์รี่ ผักและผลไม้ ได้มาก นอกจากนี้ ยังมีการทาฟาร์มปศุสัตว์อยู่ใน
เขตพื้นทีเ่ หล่านี้มากเช่นกัน โดยเฉพาะฟาร์มวัวนม
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ตารางที่ 4-15 ต้นทุนการประกอบธุรกิจ และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ปัจจัยต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
กับการดาเนินธุรกิจ
อัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน
(หน่วย : เหรียญสหรัฐ)a
จานวนแรงงานในพื้นที่
(หน่วย : คน)c
แหล่งวัตถุดิบทางการเกษตร
ที่สาคัญ

โดยรวมทั้ง
ประเทศ
195.0

จังหวัดอิสซิค-คุล

จังหวัดชุย

กรุงบิชเคกb

331.1

174.7

252.5

716,500

69,800

85,000

1,400

-







ธัญพืช
มันฝรั่ง
เนื้อสัตว์
นม
ไข่










ธัญพืช
มันฝรั่ง
หัวบีต
ผลไม้และพืชตระกูลเบอร์รี่
ผักและผลไม้
เนื้อสัตว์
นม
ไข่

หมายเหตุ : a ข้อมูล ณ ปี 2557 แปลงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 58.89 สมคีร์กีซ (Soms) ต่อเหรียญสหรัฐ
b กรุงบิชเคกเป็นเขตปกครองพิเศษ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุย
c ข้อมูล ณ ปี 2556
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล

 ผู้ประกอบการรายสาคัญในพื้นที่
ในพื้นที่จังหวัดอิสซิค-คุล และจังหวัดชุย มีผู้ประกอบการทั้งท้องถิ่นและต่างชาติเข้าไป
ลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารแปรรูปหลายบริษัท สาหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เข้าไปลงทุน
จัดตั้งโรงงาน ได้แก่
 ธุรกิจของนักลงทุนท้องถิ่น
o โรงงานผลิตนมและผลิตภัณฑ์จากนม – Elet Sut, ElWest, Shin Line และ Ice Queen
o โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ – Riha and Sher และ Steinbrau
o โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักและผลไม้ – Taste of the Sun, Kirbi,
Sam และ Lesnoy Produkt
o โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืช – Akun, Elnur, Yashar และ Elita
o โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้าตาล – Tattuu, Kulikovskiy Tort และ
Torty ot Ziny
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 ธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ
o โรงงานผลิตนมและผลิตภัณฑ์จากนม ในจังหวัดอิสซิค-คุล จังหวัดชุย และกรุง
บิชเคก – Wimm Bill Dann (ผู้ประกอบการจากรัสเซีย) และ Food Master
(ผู้ประกอบการจากคาซัคสถาน)
o โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ – ผู้ประกอบการจากรัสเซีย และ
ผู้ประกอบการจากคาซัคสถาน
o โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักและผลไม้ – Wimm Bill Dann
(ผู้ประกอบการจากรัสเซีย)
o โรงงานผลิตอาหารสาเร็จรูปและอาหารแช่แข็ง – Bon Apetit
4.4.2. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4.4.2.1. สถานการณ์และสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมของคีร์กีซมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อันเห็นได้จากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใน
คีร์กีซที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในปี 2557 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
รั ฐ บาลที่ ป ระกาศยกเว้ น วี ซ่ า ให้ แ ก่ ป ระชาชนใน 61 ประเทศ ซึ่ ง อ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทั้งนี้ เนื่องด้วยความสาคัญของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมของคีร์กีซ ทั้งใน
ฐานะแหล่งสร้างรายได้สาคัญแหล่งหนึ่งของประเทศ ฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมมีผู้ประกอบการและ
แรงงานในภาคบริการดังกล่าวจานวนมากเช่นกัน อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศคีร์กีซมี
ศักยภาพที่ค่อนข้างสูง (จากทรัพยากร ภูมิศาสตร์ และหลายปัจจัยที่ส่งเสริมธุรกิจดังกล่าวของ
ประเทศ) ทาให้รัฐบาลคี ร์กี ซให้ค วามส าคัญ ต่อการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในธุ รกิ จ
ดังกล่าว โดยรัฐบาลได้กาหนดให้ธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสาคัญ (Priority
Sector) และได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนจากรัฐบาลค่อนข้างมากกว่าอุตสาหกรรมทั่วไปที่
มิได้ถูกกาหนดให้เป็นอุตสาหกรรมสาคัญ (Priority Sector)
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4.4.2.2. ภาคธุรกิจที่มีโอกาสในการเข้าไปลงทุน/ประกอบธุรกิจ
จากการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ในประเทศคีร์กีซ ทาให้ทราบว่า
ประเทศคีร์กีซเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางที่มีความเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ
บริการด้านการท่องเที่ยว การที่ภูมิทัศน์และสภาพภูมิประเทศมีความงดงามและหลากหลาย ส่งผล
ทาให้รูปแบบการท่องเที่ยวที่สามารถทาได้ในคีร์กีซมีจานวนมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ เช่น การเข้าชมอุทยานแห่งชาติ การเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศทะเลสาบที่สวยงาม
เป็นต้น และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เช่น การเล่นสกี การปีนเขา การขี่ม้า เป็นต้น
ส าหรั บ ภาคธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม ประเทศไทยถื อ เป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่
ผู้ประกอบการมีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงแล้ว และถือเป็นโอกาสสาหรับ
การเข้าไปลงทุนในธุรกิจบริการดังกล่าวสาหรับการเจาะหาตลาดใหม่ โดยภาคธุรกิจที่มีโอกาส
ค่อนข้างมาก ได้แก่ 1) ธุรกิจการโรงแรม (รวมถึงรีสอร์ท) 2) ธุรกิจร้านอาหารไทย และ 3) ธุรกิจส
ปาและบริการสุขภาพ
ธุรกิจโรงแรมของประเทศคีร์กีซถือเป็นธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมที่มีความน่าสนใจมากที่สุ ด โดยสาเหตุสาคัญที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะในคี ร์กีซ ภาคธุรกิจ
ดังกล่าวสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากศักยภาพของประเทศคีร์กีซสูงสุด (ทั้งทัศนยภาพของภูมิ
ประเทศที่ เ หมาะสมแก่ ก ารท่อ งเที่ ยว รวมไปถึ งนโยบายส่ งเสริ มการลงทุน จากรั ฐบาลคี ร์ กี ซ )
ขณะเดียวกัน ด้วยการที่ ณ ปัจจุบัน ภาคธุรกิจท่องเที่ยวคีร์กีซยังมีความต้องการในห้องพัก และ
โรงแรมที่พักเป็นจานวนมาก (โดยเฉพาะในฤดูท่องเที่ยว หรือช่วงเทศกาลต่างๆ) ซึ่งปัญหาขาด
แคลนห้องพักปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะโรงแรมหรู ระดับ 4-5 ดาว (Luxury Hotel) ซึ่ง
มีอยู่ไม่กี่แห่งในกรุงบิชเคกก็ดี หรือในประเทศคีร์กีซ (กรณีของรีสอร์ทต่างๆ) นอกจากนี้ การที่
ผู้ ประกอบการต่ างชาติ ที่เ ข้ าไปลงทุ นในธุ ร กิ จ ท่อ งเที่ ยวและการโรงแรมคี ร์ กี ซเอง ยังมีเ พี ย ง
ไม่กี่ราย จึงทาให้การจะเข้าไปแข่งขันในประเทศคีร์กีซมีความเป็นไปได้สูง และยังไม่ต้องเผชิญ
จากแรงกดดันทางการแข่งขันในธุรกิจจากผู้ประกอบการต่างชาติรายอื่นมากนัก
ในส่ ว นของธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารไทย ความน่ า สนใจในภาคบริ ก ารดั ง กล่ า วอยู่ ที่ ยั ง ไม่ มี
ร้านอาหารไทยเข้าไปเปิดธุรกิจในคีร์กีซ ส่งผลให้การลงทุนเข้าไปเพื่อเจาะตลาดในคีร์กีซ สามารถ
ทาได้ โดยผู้ประกอบการที่จะเข้าไปลงทุน อาจอาศัยการเข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่พัก ควบคู่
กับการเปิดภัตราคาร และ/หรือร้านอาหารไทยในพื้นที่ของโรงแรม/ที่พักของตนได้เช่นกัน
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ส่วนธุรกิจสปาและบริการสุขภาพนั้น ด้วยความที่ประเทศคีร์กีซยังขาดแคลนโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านสาธารณสุข อาทิ โรงพยาบาล คลินิก ศูนย์การแพทย์ ฯลฯ
จึงทาให้ในตลาดสปาและธุรกิจบริการสุขภาพ เป็นที่ต้องการสาหรับประชาชนชาวคีร์กีซ (รวมถึง
ประเทศข้างเคียงที่อาจมีระดับการพัฒนาหรือความพร้อ มของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านสาธารณสุขน้อยกว่าประเทศคีร์กีซ)
4.4.2.3. ความได้เปรียบ-เสียเปรียบของไทย
หากเปรียบเทียบระหว่างภาคธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศคีร์กีซ
จะพบว่า ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมของไทยนั้นมีผู้ประกอบการไทยอยู่เป็นจานวนมาก และมี
ความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก าร และผู้ ป ระกอบการไทยส่ ว นใหญ่ เป็ น
ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการด้านการโรงแรมมาอย่าง
ยาวนาน ความได้เ ปรียบดังกล่ าวนี่เ องที่ทาให้ไทยมี ขีดความสามารถทางการแข่งขั นที่ สู ง ไม่
เพียงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับคีร์กีซ หากแต่ในระดับโลก
ทั้งนี้ การบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยถือได้ว่ามีชื่อเสียงมาก และเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งในด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความเฉพาะแตกต่างจากเอกลักษณ์ของ
ชาติอื่นๆ ขณะเดียวกัน มาตรฐานการบริการยังอยู่ในระดับที่สูง สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ
และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับในธุรกิจสปาหรือ
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงภาคธุรกิจร้านอาหารไทย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคีร์กีซ อาจ
กล่าวได้ว่าประเด็นดังกล่าวเป็นจุดแข็งและความได้เปรียบอีกประการที่ผู้ประกอบการไทยมีความ
ได้เปรียบเหนือกว่าผู้ประกอบการคีร์กีซ
ถึงกระนั้น ความแตกต่างในภูมิประเทศบางประการระหว่างไทยและคีร์กีซ เช่น การที่
ไทยไม่มีพื้นที่หุบเขาสูงที่มีหิมะปกคลุม ส่งผลให้ภาคธุรกิจไทยขาดประสบการณ์และความคุ้นชิน
ในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวบางประเภท เช่น สกี รีสอร์ท ในคีร์กีซ
อุปสรรคด้านภาษา เนื่องด้วยชาวคีร์กีซส่วนใหญ่พูดเพียงภาษาคีร์กีซหรือรัสเซีย ซึ่ง
แรงงานที่ อ าจมิ ไ ด้ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาที่ สู ง จะมี เ พี ย งส่ ว นน้ อ ยที่ ส ามารถพู ด /สื่ อ สารโดยใช้
ภาษาอังกฤษได้ หรือ การที่คี ร์กี ซเป็ นตลาดใหม่ที่ผู้ ประกอบการไทยไม่ค่ อ ยรู้ จัก และยังขาด
ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในการเจาะตลาด อาจเป็นประเด็นที่ทาให้ผู้ประกอบการและ
นักลงทุนไทยเกิดความเสียเปรียบในกรณีที่ต้องเข้าไปลงทุน/ดาเนินธุรกิจในคีร์กีซ และแข่งขันกับ
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ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ลงทุนอยู่แล้ว และเป็นผู้ประกอบการจากชาติที่ไม่ค่อ ยมีปัญหาด้ า น
ภาษาและการสื่ อ สาร หรื อ มี ค วามรู้ ค วามช านาญในการด าเนิ น ตลาดอย่ า งชาวรั ส เซี ย และ
คาซัคสถานที่มีการทาการค้าและเข้าไปลงทุนทาธุรกิจในคีร์กีซอยู่มาอย่างยาวนานแล้ว อย่างไรก็
ตาม ความเสียเปรียบอีกประการที่ไ ทยกาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ก็คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เริ่มมีการเสื่อมโทรม และขาดการดูแลรักษาอย่างจริงจังจากภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมของคีร์กีซ จะ
พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นทรั พ ยากรและความสมบู ร ณ์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ยั ง อยู่ ใ นสภาพที่ ดี อ ยู่
ค่อนข้างมาก
ตารางที่ 4-16 แสดงความได้เปรียบ-เสียเปรียบ และจุดเด่นที่คล้ายคลึงระหว่างไทยและ
คีร์กีซในธุรกิจท่อ งเที่ยวและการโรงแรม โดยจะเห็นได้ว่า ไทยและคีร์กีซ ต่างก็เป็นประเทศที่มี
ความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศและภูมิทัศน์ ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีขนาดใหญ่ และ
มีความหลากหลาย ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นภาคส่วนสาคัญที่สร้างรายได้และการ
จ้ า งงานให้ กั บ ประเทศ อี ก ทั้ ง รั ฐ บาลก็ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า ว
ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี ต้นทุนค่าแรงในประเทศที่ค่อนข้างสูงสาหรับในธุรกิจบริการด้านการ
ท่องเที่ยว เช่นเดียวกับการพึ่งพิงในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างมาก ทาให้เมื่อเกิดปัญหาหรือ
สภาวะเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัว ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมของทั้งสอง
ประเทศค่อนข้างมากเช่นกัน
ตารางที่ 4-16 ความได้เปรียบ-เสียเปรียบ และจุดเด่นที่คล้ายคลึง
ระหว่างไทยและคีร์กีซในธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม
ความได้เปรียบของ
ความเสียเปรียบของ
อุตสาหกรรมไทย
อุตสาหกรรมไทย
มีผู้ประกอบการไทยอยู่เป็นจานวนมาก ความแตกต่างในภูมิประเทศบาง
และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ประการ (หุบเขาสูงทีม่ ีหมิ ะปกคลุม) ทา
และการบริการ
ให้ภาคธุรกิจไทยไม่คุ้นชินกับการ
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างสกี รี
สอร์ท
ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ เป็น
ขาดแคลนบุคลากรทีม่ ีความสามารถ
ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ และ ด้านภาษาที่นอกเหนือจาก
ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการด้าน ภาษาอังกฤษอยูม่ าก (อุปสรรคด้าน
การโรงแรมมาอย่างยาวนาน
ภาษา)

จุดเด่นที่คล้ายคลึงกัน
ระหว่างไทยกับคีร์กีซ
เป็นประเทศที่มีความแตกต่างของ
สภาพภูมิประเทศและภูมิทัศน์ ส่งผลให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีขนาดใหญ่
และมีความหลากหลาย
ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็น
ภาคส่วนสาคัญที่สร้างรายได้และการ
จ้างงานให้กับประเทศ อีกทัง้ รัฐบาลก็
ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมดังกล่าวค่อนข้างมาก
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ความได้เปรียบของ
อุตสาหกรรมไทย
ประเทศไทยมีธุรกิจและอุตสาหกรรม
สนับสนุนในธุรกิจท่องเที่ยวของตน
ค่อนข้างมาก และมีความแข็งแกร่งอยู่
สูง เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจสิ่งพิมพ์
ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจก่อสร้าง
บริการของไทยมีความเป็นเลิศ มี
เอกลักษณ์เฉพาะ และสร้างความ
ประทับใจแก่ลูกค้า โดยเฉพาะธุรกิจ
สปาและธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
รสชาติและคุณภาพของอาหารไทยมี
ชื่อเสียงและเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป

ความเสียเปรียบของ
จุดเด่นที่คล้ายคลึงกัน
อุตสาหกรรมไทย
ระหว่างไทยกับคีร์กีซ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมถึงแหล่ง ต้นทุนค่าแรงในประเทศที่ค่อนข้างสูง
ท่องเที่ยวเริม่ มีการเสื่อมโทรม และขาด สาหรับในธุรกิจบริการด้านการ
การดูแลรักษาอย่างจริงจังจากภาครัฐ ท่องเที่ยว
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คีร์กีซเป็นตลาดใหม่ที่ผู้ประกอบการ
ไทยไม่ค่อยรูจ้ ัก และยังขาด
ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญใน
การเจาะตลาด

สภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม
ค่อนข้างมาก

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

4.4.2.4. บริษัทกรณีศึกษา (Case Study)
Hyatt Regency Bishkek เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบิชเคก โรงแรม
ดังกล่าวถือเป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่และความหรูหราอันดับต้นๆ ในคีร์กีซ อีกทั้ง ยังถูกใช้เป็น
สถานที่จัดประชุมต่างๆ ที่สาคัญระหว่างประเทศ เป็นสถานที่พักรับรองแขกคนสาคัญ ราชการ
ระดับสูง หรือผู้นาประเทศที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศคีรืกีซ
ทั้ ง นี้ Hyatt Regency Bishkek เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น โ ร ง แ ร ม ภ า ย ใ ต้ เ ค รื อ Hyatt Hotels
Corporation ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจการโรงแรมสัญชาติอเมริกา โรงแรมในเครือธุรกิจ
Hyatt Hotels Corporation ถือเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานการให้บริการชั้นเลิศอันดับต้นๆ ของโลก
โดยในปัจจุบัน Hyatt Hotels Corporation มีการลงทุนจัดตั้งโรงแรมใน 32 ประเทศ ทุกภูมิภาคทั่ว
โลก และมีเครือโรงแรม/ที่พักในเครือ Hyatt Hotels Corporation ทั้งสิ้น 11 เครือ ได้แก่ Andaz,
Grand Hyatt, Hyatt Centric, Hyatt Hotels, Hyatt House, Hyatt Place, Hyatt Regency, Hyatt
Residence Club, Hyatt Zilara, Hyatt Ziva และ Park Hyatt
สาหรับในคีร์กีซ Hyatt Regency ได้เข้ามาลงทุนธุรกิจโรงแรมในประเทศคีร์กีซ (Hyatt
Regency Bishkek) ตั้งแต่ปี 2554 โดยโรงแรมดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 2 โรงแรมที่ Hyatt Regency
เข้ามาลงทุนในภูมิภาคเอเชียกลาง (อีกแห่ง คือ ประเทศทาจิกิสถาน)

Thailand Board of Investment | Thailand Overseas Investment Center | Tel. +66(0) 2 553 8111 | Fax. +66(0) 2 553 8310
http://toi.boi.go.th

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐคีร์กีซ

4-61

4.4.2.5. พื้นที่ที่น่าสนใจ (Attractive Area) ต่อการเข้าไปลงทุน/ประกอบธุรกิจ
สาหรับพื้นที่ที่น่าสนใจในการเข้าไปลงทุนและประกอบธุรกิจในประเทศคีร์กีซในธุรกิจ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมนั้น (Attractive Area) ได้แก่ จังหวัดอิสซิค-คุล และกรุงบิชเคก
ทั้งสองพื้นที่ต่างก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมาก
ที่สุด โดยบริเวณรอบทะเลสาบอิสซิค -คุล เป็นพื้นที่ที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้าไปดาเนินธุรกิจ
รีสอร์ทและที่พักตากอากาศอยู่เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะทางตอนเหนือของทะเลสาบจะมีรีสอร์ท
และที่พักตากอากาศอยู่จานวนมากกว่าทางตอนใต้ของทะเลสาบ เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับ
ชายแดนคีร์กีซ-คาซัคสถาน ทาให้ในฤดูท่องเที่ยว จะมีนักท่องเที่ยวจากคาซัคสถานเป็นจานวน
มากขับรถวิ่งผ่านชายแดนเข้ามาท่องเที่ยวตามรีสอร์ททีต่ ่างๆ
ส่วนในกรุงบิชเคก ก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญอีกแห่งหนึ่ง โดยนักลงทุนส่วนใหญ่จะ
เข้ า ไปด าเนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรม ซึ่ ง มี ร ะดั บ ตั้ ง แต่ Guest House ไปจนถึ ง โรงแรมหรู ร ะดั บ 5 ดาว
(Luxury Hotel) ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจจัดการแผนการเดินทาง ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจเช่ารถและ
ยานพาหนะ รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
ภาพที่ 4-13 เขตพื้นที่จังหวัดอิสซิค-คุล และกรุงบิชเคก

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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 ข้อมูลพื้นฐานสาคัญของพื้นที่
สาหรับพื้นที่ จังหวัดอิส ซิค -คุ ล เป็นพื้นที่ที่ไม่เพียงแต่ เหมาะสมแก่การเพาะปลู ก และ
ประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเท่านั้น หากแต่พื้นที่ดังกล่าว ยังเป็น
บริเวณที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของคีร์กีซ โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่
ทะเลสาบอิ ส ซิ ค -คุ ล (Issyk-Kul Lake) เนิ น หิ น Petroglyphs และซากหอคอยบู ร านา (Burana
Tower) ทั้งนี้ การท่องเที่ยวในจังหวัดอิสซิค-คุล จะเป็นการท่องเที่ยวที่ผูกพันกับธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ์ และมีทัศ นียภาพที่ส วยงาม ได้แก่ การท่อ งเที่ยวรอบทะเลสาบอิส ซิค -คุ ล (Issyk-Kul
Lake) การทาสปา ณ รีสอร์ทรอบทะเลสาบ การขี่ม้าตามแนวชายหาดของทะเลสาบ การร่องเรือใน
ทะเลสาบ การเล่นสกีในแถบเทือกเขาและที่ราบสูง (ช่วงฤดูหนาว) และการปีนเขา (ช่วงฤดูร้อน)
ส่วนในกรุงบิชเคก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด และเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะได้สั มผัสกับรูปแบบการท่องเที่ ยวที่
หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (เช่น การไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ Ala-Archa การ
ปีนเขาตามแนวเทือกเขาตอนเหนือของกรุงบิชเคก) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (เช่น การเข้า
ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ (National Museum) หรื อ อนุ ส าวรี ย์ วี ร บุ รุ ษ มานาส (Manas
Victory)) การท่องเที่ยวทั่วไป (เช่น สถานบันเทิงต่างๆ โรงละครและโรงภาพยนตร์ สนามกีฬา
แห่งชาติ เป็นต้น) รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (เช่น การร่วมงานสัมมนา/นิทรรศการต่างๆ
เป็นต้น) อีกทั้งความสะดวกสบายจากการเดินทางในตัวเมืองก็มีมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการ
เดินทางไปยังจังหวัดอื่น เนื่องด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในกรุงบิชเคกถือว่าอยู่ใน
ระดับที่มีมากที่สุดของประเทศ
 ผู้ประกอบการรายสาคัญในพื้นที่
ตัวอย่างรายชื่อผู้ประกอบการรายสาคัญในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เข้ามา
ลงทุนในประเทศคีร์กีซแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
 ธุรกิจของนักลงทุนท้องถิ่น
o ธุรกิจโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ในกรุงบิชเคก – Golden Dragon Hotel
o ธุ ร กิ จ โรงแรม Boutique ในกรุ ง บิ ช เคก – Park Hotel Bishkek, Club Hotel
Bishkek และ Hotel Holiday
o ธุรกิจร้านอาหารนานาชาติ ในกรุงบิชเคก – ภัตตาคาร Genatsvale Restaurant
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o ธุ ร กิ จ เช่ า รถเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วแนวผจญภั ย ในกรุ ง บิ ช เคก – บริ ษั ท evi
autocenter
o ธุรกิจนาเที่ยวแนวผจญภัย – Trekking Union of Kyrgyzstan
o ธุรกิจสปาและบริการสุขภาพ ในกรุงบิชเคก – Mystic Spa Bishkek
 ธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ
o ธุรกิจโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ในกรุงบิชเคก – ธุรกิจในเครือ Hyatt Regency
(Hyatt Regency Bishkek)
o ธุรกิจโรงแรม Boutique ในกรุงบิชเคก – Golden Tulip Hotel & Residence
o ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น/นานาชาติ ในกรุงบิชเคก – Furusatao & Café และ TGI
FRiDAY’s Bishkek

4.5. บทสรุป
ประเทศคีร์กีซเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียกลาง ซึ่งเคยเป็นประเทศภายใต้สหภาพ
โซเวียต หลังจากที่ได้รับอิสรภาพ รัฐบาลคีร์กีซได้มีความพยายามที่จะพัฒนาประเทศสู่ความเป็น
ประชาธิปไตย ทั้งนี้ นโยบายทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทางที่
มุ่งเน้น การค้ าและการลงทุนเสรี โดยเห็นได้ชัดจากการที่คี ร์กีซได้เ ข้า ร่ว มเป็ นสมาชิกในกลุ่ ม
ประเทศ CIS และกลุ่ม Eurasian Custom Union (ECU)
ภาคอุ ต สาหกรรมที่ ส าคั ญ ของประเทศคี ร์ กี ซ ประกอบด้ ว ยอุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรม
พลังงาน และธุรกิจภาคบริการ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม ธุรกิจการก่อสร้าง และธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์
อย่างไรก็ตาม จากการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ในประเทศคีร์กีซ
รวมไปถึงการศึกษาวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพการลงทุน ของไทยในประเทศคีร์กีซ ทาให้ได้
ข้อสรุปที่ว่า อุตสาหกรรมที่นักลงทุนไทยคาดว่าจะมีโอกาสและความเป็นไปได้ในการเข้าไปลงทุน
มากที่สุด ก็คือ ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมไปถึงในส่ว นของอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูป
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โดยพื้ นที่ที่เ หมาะสมต่อ การเข้ าไปลงทุ นท าธุ รกิ จบริก ารด้า นการท่อ งเที่ยวในคี ร์ กี ซ
อาจจะถูกจากัดอยู่เฉพาะในพื้นที่บริเวณกรุงบิชเคกที่เป็นเมืองหลวง และจังหวัดอิสซิค -คุล ที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวหลัก ส่วนการเข้าไปทาการเกษตรหรือฟาร์มปศุสัตว์ในคีร์กีซ จาเป็นที่จะต้องเข้า
ไปดาเนินในเชิงพาณิชย์ หรือเพาะปลูกเพื่อป้อนเป็ นวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตและแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตรและปศุสัตว์ ในขณะที่การเข้าไปจัดตั้งโรงงานแปรรูปนั้น จาเป็นจะต้องคานึงถึง
หลายๆ ปัจจัยประกอบกัน ไม่เพียงแต่เฉพาะพื้นที่ที่จะเข้าไป (จากการศึกษา พบว่า พื้นที่จังหวัด
อิสซิค-คุล จังหวัดชุย และกรุงบิชเคก เหมาะสมที่จะไปลงทุน/ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปในคีร์กีซ) หากแต่จะต้องคานึงข้อจากัดอื่นๆ ประกอบ ทั้งในเรื่องของภาวะการแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการที่มีการลงทุนจัดตั้งโรงงานอยู่แล้ว เรื่องของขนาดตลาดในประเทศที่มีขนาดเล็ก รวม
ไปถึ ง ความพร้ อ มของระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ระบบสาธารณู ป โภค และระบบโลจิ ส ติ ก ส์
ภายในประเทศ
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