รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจ
ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (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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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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สารบัญ (ต่อ)
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1-1

บทที่ 1
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
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 จึงทาให้ในท้ายที่สุด กลุ่มประเทศดังกล่าว
จึงเป็นประเทศที่ไทยมีการค้าและการลงทุนด้วยน้อยหรือยังไม่เคยมีการติดต่อสัมพันธ์ด้านการค้า
และการลงทุนเลย
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กระนั้นก็ตาม หากพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และ/หรือโอกาสในการที่ประเทศไทยและ
กลุ่มประเทศตลาดใหม่จ ะมีการทาการค้าหรือการลงทุนระหว่างกันแล้ว อาจมิได้หมายความว่า
ความเป็นไปได้จะน้อยมากหรือไม่มีอยู่เลย และอีกนัยหนึ่ง อาจเป็นไปได้ว่าโอกาสในการทาการค้า
หรือการลงทุนระหว่างกันของประเทศไทยและกลุ่มประเทศตลาดใหม่ อาจมีอยู่มาก 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 พร้อมไปกับการสร้างโอกาสสาหรับทั้งสองประเทศ คือ ระหว่าง
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ในการทาการค้าและการลงทุนระหว่างกันที่มากยิ่งขึ้นใน
อนาคต
ตารางที่ 1-1 แสดงกลุ่มประเทศ/ประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้าสาคัญของประเทศไทย โดย
ประเทศเหล่านั้น ประกอบด้ว ยประเทศสมาชิกอาเซียน จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 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 ดเป็นร้อ ยละ 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 ด้วย ทั้งการส่งออกและการ
นาเข้าในมูลค่าที่ไม่สูงมากนัก ตั้งแต่อันดับ 16 เป็นต้นมา ซึ่ง จานวนประเทศในกลุ่มดังกล่าวมีสูง
ถึงเกือบ 160 ประเทศ โดยการค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศดังกล่าว คิดเป็นเพียงร้อย
ละ 8.18 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย และคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.43 ของมูลค่าการนาเข้า
ทั้งหมดของไทย ส่วนในตารางที่ 2-4 แสดงกลุ่มประเทศที่ประเทศไทยมีการลงทุนด้วยในมูลค่าที่
ไม่สูงมากนัก โดยการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 18.91
ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทย และคิดเป็นร้อยละ 18.37 ของมูลค่าการ
ลงทุนไปยังต่างประเทศทั้งหมดของไทย
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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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1-8

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%

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/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

1-9

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

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

อันดับ

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 และประเทศในภู มิภาคตะวันออกกลางอื่นๆ
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 รวมถึงกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เช่น คาซัคสถาน
อุซเบกิสถาน คีร์กีซ ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ยูเครน ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา อิสราเอล
อิหร่าน อิรัก จอร์แดน ซีเรีย เยเมน เลบานอน เป็นต้น

1.2. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและความน่าสนใจในฐานะประเทศตลาดใหม่
สาธารณรัฐอิสลามปากี สถาน หรือประเทศปากีส ถาน เป็นประเทศตลาดใหม่ห นึ่ง ซึ่ง
ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยในประเทศภูมิภาคเดียวกัน1 ประกอบไปด้วยสาธารณรัฐอิสลาม
ปากี ส ถาน รั ฐ อิ ส ลามอั ฟ กานิ ส ถาน ราชอาณาจั ก รเนปาล ราชอาณาจั ก รภู ฏ าน สาธารณรั ฐ
ประชาชนบังกลาเทศ และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ในที่ นี้ คณะผู้ วิ จั ย จะพิ จ ารณาความน่ า สนใจของประเทศปากี ส ถาน โดยพิ จ ารณา
องค์ประกอบและปัจจัยของความน่าสนใจหลายๆ ด้าน เช่น ความน่าสนใจในด้านเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุน และความน่าสนใจจากประเด็นด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจ การค้า และ
การลงทุน ซึ่งความน่าสนใจดังกล่าวอาจเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ ของประเทศ อาทิ ประวัติศาสตร์
ของประเทศ 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 เพื่ อให้การเปรียบเทียบความน่าสนใจของประเทศตลาดใหม่นั้น มี
ความเหมาะสม และสามารถพิจารณาเปรียบเทียบพร้อมกันได้หมดทุกประเทศที่ทาการพิจารณา2
1 ไม่รวมประเทศอินเดีย
2

การพิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆ ของประเทศตลาดใหม่พร้อมกันหมดทุกประเทศ โดยมิได้พิจารณาว่า
ประเทศดังกล่าวมีความแตกต่างในระดับการพัฒนาหรือภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มากน้อยเพียงใด (ซึ่งมัก
เกิดขึ้นกับการเปรียบเทียบประเทศข้ามพื้นที่/ภูมิภาค) อาจทาให้ผลการเปรียบเทียบมีความโน้มเอียง โดยเฉพาะการโน้มเอียงไป
ยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาหรือภาพรวมขององค์ประกอบทีส่ ูงกว่ามากๆ ซึ่งอาจนาไปสู่การละเลยในบางบริบทความน่าสนใจ
ของประเทศที่ถูกมองข้ามไปได้
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รายละเอียดการพิจารณาเปรียบเทียบความน่าสนใจในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้
1.2.1. ความน่าสนใจในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
คณะผู้ วิ จั ย ได้ คั ด เลื อ กประเทศตลาดใหม่ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต้ เพื่ อ ท าการพิ จ ารณา
เปรียบเทียบความน่าสนใจในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ทั้งสิ้น 5 ประเทศ ได้แก่
ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา อัฟกานิสถาน และเนปาล
ตารางที่ 1-5 แสดงตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศตลาดใหม่ในภูมิภาค
เอเชียใต้ โดยประเทศปากีสถานเป็นประเทศตลาดใหม่ที่มีขนาดของระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้าง
ใหญ่ กล่าวคือ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP เท่ากับ 232.8 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ณ ปี 2557 มีตั วเลขมูลค่าการส่งออกอยู่ที่
25.11 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตัวเลขมูลค่าการนาเข้าจะมีมูลค่าที่สูงกว่า กล่าวคือ 45.07
พันล้านเหรียญสหรัฐ
นอกจากปากีสถานจะมีขนาดของระบบเศรษฐกิจที่ใ หญ่ แล้ว ด้วยขนาดประชากรใน
ประเทศ ซึ่งเท่ากับ 196.2 ล้านคน ถือได้ว่าเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีประชากรอยู่มาก
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน พบว่า ปากีสถานมีจานวนประชากรใน
ประเทศมากที่สุดในกลุ่ม ซึ่งจานวนประชากรดังกล่าว ยังจัดอยู่ในอันดับ 7 ของโลก ในการจัด
อันดับประเทศที่มีจานวนประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดในโลกเช่ นกัน ส่วนประเทศตลาดใหม่อื่นที่มี
ประชากรใกล้เคียงกับปากีสถาน และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน คือ บังกลาเทศ ซึ่งมีประชากรเท่ากับ
186.6 ล้านคน
ในส่วนของข้อมูลดัชนีตัวชี้วัดทางเศรษฐอื่นที่สาคัญ ปากีสถานถูกจัดอยู่ในอันดับ 129
ของโลก ในการจัดอันดับความสามารถทางการแข่ งขัน (Global Competitiveness Index : GCI)
ของ World Economic Forum (WEF) ส่วนอันดับดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ
Doing Business Index ซึ่งจัดทาโดย World Bank นั้น พบว่า ปากีสถานอยู่อันดับ 128 ของโลก
โดยอันดับ GCI ของปากีสถานอยู่ในอันดับที่ต่าที่สุ ดในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ด้ว ยกัน
และมีอันดับ Doing Business Index ดีกว่าบังกลาเทศและอัฟกานิสถาน
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ในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ปากีสถานมีอันดับดัชนี Rule of Law Index ที่อันดับ 98
ของโลก ขณะที่การจัดการและการควบคุมปัญ หาคอร์รัปชั่นในประเทศ ปากีสถานถูกจัดอั นดับ
Corruption Perception Index อยู่ใ นอันดับ 126 ของโลก จากอันดับทั้งสอง สะท้อ นให้เ ห็ น ว่ า
ปากีสถานยังมีการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบในประเทศที่ไม่เคร่งครัดมากนัก เช่นเดียวกับ
การที่รัฐบาลยังคงขาดประสิทธิภาพในการจัดการและควบคุมปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศ โดย
หากเปรีย บเที ยบกั บ ประเทศในกลุ่ ม ด้ว ยกั น ปากีส ถานมีศั กยภาพในด้ า นทั้ งสองดี กว่ า เพี ย ง
ประเทศอัฟกานิสถาน และดีกว่าบังกลาเทศในแง่ของการจัดการและควบคุมปัญหาคอร์รั ปชั่ น
เท่านั้น
ถึงกระนั้น ในด้านของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอย่างระบบโลจิสติกส์
พบว่า ปากีสถานมีอันดับ Logistic Performance Index (LPI) ที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
เดียวกัน โดยอยู่ในอันดับ 72 ของโลก ส่วนการพัฒนาในระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารเอง
(โดยพิจารณาจากอันดับ Network Readiness Index (NRI)) จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาค ยกเว้นศรีลังกา ซึ่งมีอันดับดัชนีดังกล่าวที่สูงกว่าประเทศปากีสถานหรือประเทศ
อื่นค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ ปากีสถานมีอันดับดังกล่าว ทั้ง
Human Capital Index (HCI) และ Human Development Index (HDI) ที่ไม่ค่อยสูงนัก กล่าวคื อ
อยู่ในอันดับ 113 ของโลก สาหรับอันดับ HCI และอยู่ในอันดับ 146 ของโลก สาหรับอันดับ HDI
กล่าวโดยสรุป ปากีสถานเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีทั้งขนาดของระบบเศรษฐกิจและ
จานวนประชากรในประเทศที่ม าก โดยแม้ว่าในการเปรียบเทียบอันดับความสามารถทางการ
แข่งขันของประเทศ หรืออันดับความยากง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจของปากีสถาน จะมิได้สูง
ที่สุดในภูมิภาค เช่นเดียวกับในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ หรือการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชั่น
ในประเทศ รวมไปถึ งการพั ฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ใ นประเทศ ซึ่งถู กจัดอันดับที่ไม่สู งมากเมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศตลาดใหม่ ใ นภู มิ ภ าคเดี ย วกั น หากแต่ ใ นด้ า นของการพั ฒ นาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ พบว่า มีการพัฒนาที่ค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่น
ค่อนข้างมาก (ส่วนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้ นฐานด้านการโทรคมนาคมและการสื่อสาร ยังอยู่
ในระดับใกล้ เ คี ยงกันกั บประเทศอื่นในภูมิภาค) จึงถื อ เป็นความน่าสนใจหนึ่งสาหรับกรณีของ
ปากีสถานซึ่งมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่สาคัญอย่า งตลาดในประเทศ และการ
คมนาคมขนส่งที่โดดเด่นในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ด้วยกัน
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Important Global Indices

Economic Indicators

ตารางที่ 1-5 ตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้
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)
Logistic Performance Index (LPI)
2014 (Rank of 144 countries)

Pakistan

Bangladesh

Sri Lanka

Afghanistan

Nepal

232.8

186.6

71.6

21.7

19.6

884.2

535.6

217.1

61.7

66.9

4.1
25.11
45.07
196.2
1,275
8.6
6.8

6.2
31.20
38.50
166.3
1,179
7.0
5.0

7.0
11.88
19.24
21.9
3,631.0
3.3
4.2

3.2
2.79
6.39
31.8
666.3
4.6
35.0

5.5
1.12
7.28
31.0
698.3
8.4
46.0

129

109

73

N/A

102

128

173

99

183

108

98

93

58

101

48

126

145

85

172

126

121

131

101

N/A

152

72

108

89

158

105
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Indicators
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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Pakistan

Bangladesh

Sri Lanka

Afghanistan

Nepal

112

109

65

N/A

118

113

99

60

N/A

106

146

142

73

169

145

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 าสนใจของประเทศตลาดใหม่ใ นประเด็ นอื่ นๆ คณะผู้ วิจัยได้ ห ยิ บ ยก
ประเด็นเรื่องจานวนประชากรในประเทศและการเติบโตของประชากรภายในประเทศซึ่งบ่งบอกถึง
ขนาดตลาดในปัจจุบันและโอกาสในการทาการค้าและธุรกิจในอนาคต ประเด็นเรื่องจานวนแรงงาน
ต้นทุนค่าจ้าง และประสิทธิภาพของแรงงาน ซึ่งสะท้อนขนาดตลาดแรงงานในประเทศ ความยาก
ง่ายในการสรรหาแรงงานเข้าสู่ภาคธุรกิจ คุณภาพของแรงงาน และต้นทุนค่าจ้างของประเทศนั้น
ประเด็นความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ อันแสดงถึงภาพรวมของขีดความสามารถ
ศักยภาพ และองค์ประกอบสาคัญต่างๆ ของประเทศที่มีผลต่อการค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ
ในประเทศ และประเด็น เรื่องความมั่นคงทางการเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล และกฎหมายและ
กฎระเบียบในประเทศ ซึ่งประเด็นดังกล่ าวมักเป็นหนึ่งในหัว ข้อ ที่ได้ รับความสนใจและถู ก ให้
ความสาคัญจากนักลงทุนและธุรกิจต่างชาติจานวนมาก โดยเฉพาะกับนักลงทุนและธุรกิจต่างชาติ
ที่ต้องการขยายฐานการผลิต หรือย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ
1.2.2.1. อัตราการเติบโตของประชากรในประเทศตลาดใหม่และการคาดการณ์จานวน
ประชากรในอนาคต
ตารางที่ 1-6 แสดงอัตราการเติบโตของประชากรในประเทศตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
ใต้ รวมถึ งแสดงตัว เลขคาดการณ์ จานวนประชากรในอนาคตของประเทศดังกล่ าวในปี 2558
(2015) 2563 (2020) 2568 (2025) และ 2593 (2050) โดยจะพบว่า ในปี 2557 ปากีสถานเป็น
ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ที่ทาการพิจารณา โดย
มีประชากรอาศัยอยู่ในประเทศ 196.2 ล้านคน ในขณะที่ประเทศที่มีจานวนประชากรในประเทศ
รองลงมา ได้แก่ บังกลาเทศ (166.3 ล้านคน) และอัฟกานิสถาน (31.8 ล้านคน) ตามลาดับ
ด้วยอัตราการเติบโตของประชากรที่อยู่ที่ร้อยละ 1.47 ในปี 2558 จานวนประชากรของ
ปากีสถานมีการประมาณการว่าจะเพิ่มขึ้นจากในปี 2557 โดยจานวนประชากรดังกล่าวจะเท่ากับ
199.09 ล้านคน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน พบว่า การเติบโตดังกล่าว
อาจจะมิได้สูงที่สุดในกลุ่ม โดยมีบังกลาเทศ อัฟกานิสถาน และเนปาล ที่มีอัตราการเติบโตของ
จานวนประชากรในประเทศที่สูงกว่าปากีสถาน
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ถึงกระนั้น หากพิจารณาการเติบโตของประชากรในระยะยาว ปากีสถานจะยังมีจานวนประชากรมากที่สุดในกลุ่ม โดยในปี 2593 หรือในอีกประมาณ 35 ปี
ข้างหน้า ประชากรในประเทศปากีสถานจะมีอยู่ราว 290.8 ล้านคน (คิดเป็นประมาณ 1.46 เท่าจากประชากรในปี 2558) และมากกว่าประชากรในประเ ทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคด้วยกันทั้งสิ้น
ตารางที่ 1-6 อัตราการเติบโตของประชากรในประเทศตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้และคาดการณ์จานวนประชากรในอนาคต
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

Pakistan
196.2
7
199.09
6
1.47
213.7
5
228.4
6
290.8
6

Bangladesh
166.3
9
168.96
8
1.60
183.1
8
197.7
8
250.2
7

Sri Lanka
21.9
57
22.05
56
0.68
22.9
56
23.6
61
25.2
68

Afghanistan
31.8
41
32.56
40
2.39
36.6
38
41.1
37
63.8
29

Nepal
31.0
42
31.55
41
1.77
34.2
41
36.6
40
46.0
42

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
ตารางที่ 1-7 แสดงจานวนแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่า และผลิตผลของแรงงานในประเทศ
ตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยพบว่า ปากีสถานเป็นประเทศที่มีจานวนประชากรมากที่สุด ใน
กลุ่ม หากแต่มิได้มีจานวนแรงงานในประเทศมากที่สุดในกลุ่ม โดยในปี 2557 จานวนแรงงานใน
ตลาดแรงงานของประเทศปากีสถานมีประมาณ 62.42 ล้านคน น้อยกว่าประเทศบังกลาเทศ ซึ่งมี
แรงงานในตลาดอยู่ที่ 80.27 ล้านคน
สาหรับแรงงานในประเทศปากีสถานนั้น ประกอบด้วยแรงงานที่อยู่ในภาคการเกษตร
ประมาณร้อ ยละ 44.0 ของแรงงานทั้งหมดในประเทศ แรงงานในภาคอุต สาหกรรม ประมาณ
ร้อยละ 22.0 และแรงงานในภาคบริการ ประมาณร้อยละ 33.0 โดยตัวเลขอัตราการว่างงานของ
ประเทศอยู่ที่ร้อยละ 6.8
เมื่ อ พิ จ ารณาในตั ว เลขประสิ ท ธิ ผ ลการท างานของแรงงานในประเทศ หรื อ Labour
Productivity จะพบว่า แรงงานชาวปากีสถานสามารถสร้างผลิตผลได้ประมาณ 3.73 เหรียญสหรัฐ
ต่อแรงงาน 1 คน โดยตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าในกรณีของประเทศบังกลาเทศ อัฟกานิสถาน และ
เนปาล แต่ต่ากว่าศรีลังกา
นอกจากนี้ ในด้ า นอั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ าในประเทศ ปากี ส ถานมี อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ าใน
ประเทศอยู่ราว 94.66 เหรียญสหรัฐต่อเดือน หรือคิดเป็นประมาณ 4.3 เหรียญสหรัฐต่อวัน ถือว่า
อัตราค่าจ้างดังกล่าวยังสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน
จากข้อมูลข้างต้น จึงกล่าวได้ว่า ปากีสถานเป็นประเทศที่มีตลาดแรงงานขนาดใหญ่ใน
ประเทศ โดยแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและบริการ ส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยัง
มีอยู่ไม่มากเท่ากับใน 2 ภาคส่วนข้างต้น ทั้งนี้ ด้วยจานวนแรงงานในประเทศที่ค่อนข้างมาก และ
ประสิทธิผลการทางานของแรงงานในประเทศ ทาให้ประเทศปากีสถานมีความน่าสนใจในประเด็น
ที่ทาการพิจารณานี้อยู่พอสมควร แต่ในแง่ของอัตราค่าจ้างของแรงงานซึ่งสูงกว่า ก็อาจเป็นปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนได้เช่นกัน
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ตารางที่ 1-7 จานวนแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่า และผลิตผลของแรงงานในประเทศตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้
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 (USDper person) /1

Pakistan
196.2
62.42
31.81

Bangladesh
166.3
80.27
48.27

Sri Lanka
21.9
8.92
40.73

Afghanistan
31.8
7.51
23.62

Nepal
31
14.76
47.61

44
22
33
6.8
796,095
0.000246
94.66
4.30
232.8

47
13
40
5
143,998
0.001155
68.19
3.10
186.6

31.8
25.8
42.4
4.2
65,610
0.000334
86.31
3.92
71.6

78.6
5.7
15.7
35
652,230
0.000049
88.98
4.04
21.7

75
7
18
46
147,181
0.000211
80.83
3.67
19.6

3.73

2.32

8.03

2.89

1.33

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
ตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยพิจารณาจาก Global Competitiveness Index (GCI) ในปี 2553
(2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) 2557 (2014) และ 2558 (2015) รวม 6 ปี โดย
จะพบว่า ในปี 2558 ศรีลังกาเป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันอยู่ในอันดับสูงที่สุ ด
(อันดับ 73) ส่วนปากีสถานนั้น มีอันดับ GCI อยู่ที่อันดับ 129 ของโลก โดยหากพิจารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 ปีที่ ผ่านมาตั้งแต่ปี 2553 จะพบว่า อันดับดังกล่าวของปากีสถาน
กลับมีแนวโน้มที่ลดลง (ลดจากอันดับ 101 ในปี 2553 เป็นอันดับ 129 ในปี 2558)
ตารางที่ 1-8 ความสามารถทางการแข่งขันโดยเปรียบเทียบของประเทศตลาดใหม่ใน
ภูมิภาคเอเชียใต้
Country
Pakistan
Bangladesh
Sri Lanka
Afghanistan
Nepal

2553 (2010) 2554 (2011) 2555 (2012) 2556 (2013) 2557 (2014) 2558 (2015)
101
123
118
124
133
129
106
107
108
118
110
109
79
62
52
68
65
73
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
125
130
125
125
117
102

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก WEF

1.2.2.4. เสถียรภาพทางการเมือง การควบคุมปัญหาคอร์รัปชั่น และปัจจัยธรรมาภิบาล
ต่างๆ ของประเทศ
ตารางที่ 1-9 แสดงปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านธรรมาภิบาล 3 ของประเทศตลาดใหม่ใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ อันได้แก่ อิสรภาพในการออกเสียง (Voice and Accountability) เสถียรภาพ
ทางการเมื อ งและการปราศจากความรุ น แรง/ปั ญ หาก่ อ การร้ า ย (Political Stability and
3

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 ในประเด็นการควบคุมปัญหาคอร์รัปชั่น ประเทศที่
ได้คะแนนปัจจัยดังกล่าวติดลบมาก แสดงว่าประเทศดังกล่าวมีการควบคุมปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศที่ต่า/ขาดประสิทธิภ าพ
ขณะที่ประเทศที่ได้คะแนนปัจจัยดังกล่าวเป็นบวกมาก แสดงว่าประเทศดังกล่าวมีการควบคุมปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศที่สูง/มี
ประสิทธิภาพ
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Absence of Violence (or Terrorism)) ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด การของภาครั ฐ
(Government Effectiveness) การออกกฎหมายเพื่ อ เอื้ อ อ านวยภาคเอกชน (Regulatory
Quality) การบังคับใช้กฎหมาย (Rule of Law) และการควบคุมปัญหาคอร์รัปชั่น (Control of
Corruption) โดยพบว่า ประเทศปากีสถานเป็นประเทศหนึ่งที่มีระดับเสถียรภาพทางการเมือง
และความปราศจากความรุนแรง/ปัญหาก่อการร้าย ที่ต่ามากและต่าที่สุดในกลุ่ม โดยได้รับ
คะแนนในประเด็นดังกล่าวที่ -2.59 คะแนน ซึ่งต่ากว่าอัฟกานิสถานที่อยู่ที่ -2.47 คะแนน
ส่วนในประเด็นอื่น ปากีสถานได้รับคะแนนดัชนีที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่นในภูมิภาค
เดียวกัน โดยจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้มีคะแนนด้านใดดี (เป็นบวกมาก) หรือแย่ (เป็นลบมาก)
เป็นพิเศษ ยกเว้นกรณีของคะแนนด้านเสถียรภาพทางการเมืองที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น
ส่วนประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียใต้ด้วยกัน พบว่า บังกลาเทศเป็นประเทศที่ได้รับ
อิสรภาพในการออกเสียงมากที่สุด ซึ่งได้คะแนนอยู่ที่ -0.42 คะแนน ในขณะที่สาหรับคะแนน
การปราศจากความรุนแรง/ปัญหาก่อการร้าย รวมถึงคะแนนประสิทธิภาพของรัฐบาล หรือ
คุณภาพของกฎหมาย หรือการจัดการคอร์รัปชั่นก็ต าม ประเทศที่ได้รับคะแนนสู งสุ ด คือ
ประเทศศรีลังกา
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ตารางที่ 1-9 เสถียรภาพทางการเมือง การควบคุมปัญหาคอร์รัปชั่น และปัจจัยธรรมาภิบาลต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้
Country
Voice and Accountability
Political Stability and Absence of
Violence (or Terrorism)
Government Effectiveness
Regulatory Quality
Rule of Law
Control of Corruption

Pakistan
-0.83

Bangladesh
-0.42

Sri Lanka
-0.62

Afghanistan
-1.29

Nepal
-0.57

-2.59

-1.61

-0.61

-2.47

-1.14

-0.80
-0.71
-0.88
-0.93

-0.82
-0.93
-0.83
-0.89

-0.23
-0.16
-0.27
-0.23

-1.43
-1.21
-1.67
-1.43

-0.93
-0.87
-0.76
-0.68

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก WEF
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1.3. บทสรุป
จากการประเมินความน่าสนใจในประเด็นต่างๆ ของประเทศตลาดใหม่ ในภูมิภาคเอเชีย
ใต้ พบว่า ปากี ส ถานเป็นประเทศตลาดใหม่ที่มีขนาดของระบบเศรษฐกิจที่ใ หญ่ และมีจานวน
ประชากรและแรงงานในประเทศอยู่เป็นจานวนมาก โดยมีอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจอยู่
ราวร้อยละ 4.1 และอัตราการเติบโตของประชากรภายในประเทศราวร้อยละ 1.5
ทั้งนี้ ในด้านความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ พบว่า ปากีสถานมีอันดับ Global
Competitiveness Index น้อ ยที่สุ ดในกลุ่ มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่ทาการพิจารณา โดยมี
อันดับ GCI ในปี 2558 อยู่ที่อันดับ 129 ของโลก (จากการจัดอันดับทั้งหมด 144 ประเทศทั่วโลก)
อีกทั้งยังมีแนวโน้มการปรับตัวลดลงของอันดับดังกล่าวเมื่อเทียบกับช่วง 6 ปีก่อนหน้านี้ ส่วนใน
ประเด็นความยากง่ายในการประกอบธุ รกิจเอง ประเทศปากีสถานก็มีอันดับ Doing Business
Index ที่ไม่สูงเช่นกัน โดยในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่ทาการพิจารณา ปากีสถานมีอันดับ
ดังกล่าวน้อยที่สุดในกลุ่ม ถึงกระนั้น ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ปากีสถานเป็นประเทศที่ระดับการ
พั ฒ นาของโครงสร้ า งพื้ น ฐานจั ด อยู่ ใ นระดั บ ที่ ดี ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าค โดยถู ก จั ด อั น ดั บ Logistic
Performance Index ในอันดับ 72 ของโลก จาก 144 ประเทศทั่วโลก สูงกว่ าประเทศที่ได้อันดับ
ด้านดังกล่าวรองลงมาอย่างศรีลังกา (อันดับ 89) หรือเนปาล (อันดับ 105) พอสมควร
นอกจากนี้ ในประเด็นความน่าสนใจอื่นๆ พบว่า ปากีสถานเป็นประเทศที่มี อิสรภาพใน
การออกเสียง ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของภาครัฐ การออกกฎหมายเพื่อเอื้ออานวย
ภาคเอกชน การบังคับใช้กฎหมาย หรือการควบคุมปัญหาคอร์รัปชั่น อยู่ในระดับปานกลางของ
กลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกัน โดยมีเพียงในประเด็น เสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจาก
ความรุนแรง/ปัญหาก่อการร้าย (Political Stability and Absence of Violence (or Terrorism)) ที่
ได้รับคะแนนน้อยที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่งคาดหมายว่าเป็นผลจากปัญหาความไม่สงบและการ
ก่อการร้ายภายในประเทศ
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
2.1. บทนา
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic of Pakistan) หรือประเทศปากีสถาน
ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีพื้นที่ขนาดประมาณ 8 แสนตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นประมาณ 1.6
เท่าของประเทศไทย มีประชากรอาศัยอยู่ 199.1 ล้ านคน และมีขนาดระบบเศรษฐกิจ (ขนาด
GDP) ของประเทศเท่ากับ 237.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (น้อยกว่าขนาด GDP ของประเทศไทยใน
ปีเดียวกัน (2557) ที่เท่ากับ 380.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ)
ประเทศปากี ส ถานเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เ ป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชียใต้
(รองจากประเทศอิ น เดี ย และอั ฟ กานิ ส ถาน) โดยทางทิ ศ เหนื อ และตะวั น ออกของประเทศมี
ภูมิประเทศเป็นหุ บเขาและที่ราบสู ง ทางตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม และทางทิศ ใต้และ
ตะวันตกของประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้า ประเทศปากีสถานมีชายแดนติดกับอินเดีย อัฟกานิสถาน
อิหร่าน และจีน ทาให้ปากีสถานถือเป็นประเทศที่มีทาเลภูมิศาสตร์ของประเทศโดดเด่นประเทศ
หนึ่ง เนื่องจากเป็นเสมือนเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก รวมถึง
เอเชียกลางและภูมิภาคตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ทางตอนใต้ของประเทศยังติดกับ ทะเลอาหรับ
(Arabian Sea) และอ่าวโอมาน (Gulf of Oman) จึงทาให้ปากีสถานกลายเป็นทางออกสู่ทะเลที่
ส าคั ญ เส้ น ทางหนึ่ ง ส าหรั บ ประเทศที่ มิ ไ ด้ ท างเข้ า ออกทางทะเล (Landlocked Countries) ใน
ภูมิภาคเอเชียกลาง/ตะวันออกกลาง
ประเทศปากีสถานมีภูมิอากาศร้อนชื้น โดยอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่ของประเทศมีความ
แตกต่างกันมาก ตั้งแต่หนาวจัดไปจนถึงอบอุ่นและร้อนชื้น ส่งผลทาให้ประเทศได้รับประโยชน์ใน
ด้านของการเกษตร การปศุสัตว์ ตลอดจนการดาเนินกิจกรรมด้านการพักผ่อนหย่อนใจและการ
ท่องเที่ยว โดยภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว ถือ เป็นสาขาทางเศรษฐกิจที่มีความสาคัญ
และสร้างรายได้ให้กับประเทศปากีสถานอย่างมาก นอกจากนี้ ในสาขาอื่นที่อาจยังมิได้กล่าวถึง
เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรม ICT และ
ซอฟต์แวร์ ก็ถื อเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นและประเทศปากีสถานมีขีดความสามารถทางการ
แข่งขันที่สูงด้วยกันทั้งสิ้น
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ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การทาการศึกษาข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงลึกของประเทศ
ปากีสถาน เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส และลู่ทางด้านการลงทุนในประเทศดังกล่าว ชี้บทเรี ยน
ส าคั ญ ส าหรับนัก ลงทุนและผู้ ประกอบการไทยที่มีค วามสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการดาเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการลงทุนของประเทศ
ไทยต่อไปในอนาคต
จากภาพที่ 2-1 ซึ่งแสดงข้อมูลพื้นฐานของประเทศปากีสถาน พบว่า ประเทศปากีสถาน
มีพื้นที่ 803,940 ตารางกิโลเมตร มีขนาด GDP ในปี 2557 เท่ากับ 237.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
แต่หากพิจารณาขนาด GDP at PPP จะพบว่ามีขนาดเท่ากับ 884.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิด
เป็นอันดับที่ 27 ของโลก ในส่วนของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ Real GDP
Growth พบว่า ประเทศปากีสถานมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2557 เทียบกับปี 2556 อยู่ที่
ร้อยละ 4.1 ประชากรในประเทศมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 1,340 เหรียญสหรัฐ (และมี GDP per
capita at PPP เท่ากับ 4,700 เหรียญสหรัฐ) ตัวเลขขนาดเศรษฐกิจ หรือ GDP ของประเทศข้างต้น
สามารถแบ่งออกเป็นสัดส่วนของภาคการเกษตรเท่ากับร้อยละ 25.1 ภาคอุตสาหกรรมเท่ากับร้อย
ละ 21.3 และภาคบริการเท่ากับร้อยละ 53.6 สาหรับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของประเทศ อยู่ที่ร้อยละ
8.6 ตั ว เลขอั ต ราการว่ า งงานอยู่ ที่ ร าวร้ อ ยละ 6.8 นอกจากนี้ ในด้ า นการค้ า ระหว่ า งประเทศ
ประเทศปากีสถานมีการส่งออกและนาเข้าในปี 2557 คิดเป็นมูลค่า 25.11 พันล้านเหรียญสหรัฐ
และ 45.07 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ตามล าดั บ ส่ ง ผลให้ ป ระเทศปากี ส ถานเป็ น ประเทศ
ผู้ส่งออกในอันดับที่ 71 ของโลก และเป็นประเทศผู้นาเข้าในอันดับที่ 58 ของโลก
ประเทศปากีสถานมีประชากรทั้งสิ้นราว 199.1 ล้านคน ในขณะที่จานวนแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจมีจานวนประมาณ 62.42 ล้านคน แบ่งออกเป็นแรงงานในภาคการเกษตรร้อยละ 44 ของ
แรงงานทั้งหมด แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 23 และแรงงานในภาคบริการ ร้อยละ 33
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศพูดภาษาอูรดู และภาษาอังกฤษในการติดต่อทางราชการและทาง
ธุรกิจ นอกจากนี้ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม
เมื อ งหลวงของประเทศปากี ส ถาน คื อ กรุ ง อิ ส ลามาบั ด (Islamabad) โดยมี ส นามบิ น
ทั้งหมดในประเทศอยู่ 151 แห่ง และมีท่าเรือในประเทศอยู่ 11 แห่ง
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2.2. ประวัติศาสตร์โดยสังเขป
ดินแดนซึ่งเป็นอาณาเขตของประเทศปากีสถานในปัจจุบัน เป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งเคยถูก
ปกครองโดยอารยธรรมของอาณาจัก รโบราณมากมาย เริ่มตั้งแต่ อารยธรรมอินดัส ชาวอินโดอารยัน (Indo-Aryan) อาณาจักรของชาวเปอร์เซีย อาณาจักรมาเซโดเนียแห่งโรมัน อาณาจักร
อินเดีย อาณาจักรอาหรับ จักรวรรดิมองโกล ไปจนถึงจักรวรรดิอังกฤษ (อาณานิคมของสหราช
อาณาจักร) และการประกาศเอกราชของประเทศในปี 2490 (1947) ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของ
ประวัติศาสตร์ชาติปากีสถานสู่การเป็นสาธารณรัฐแห่งอิสลามที่สถาปนาขึ้นเพื่อชาวมุสลิม จวบจน
ปัจจุบัน
หากย้อนไปในยุคราว 3,300 ถึง 1,300 ปีก่อนคริสตกาล ดินแดนปากีสถานในปัจจุบัน
แห่งนี้ เป็นช่วงจุดเริ่มต้นของอารยธรรมโบราณอินดัส (Indus Civilization) ซึ่งแพร่ขยายอยู่ใ น
พื้นที่เอเชียตอนใต้ โดยมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ใ นพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งต่อมาราว
1,100 ถึ ง 600 ปีก่ อ นคริส ตกาล ชาวอินโด-อารยัน ได้ตั้งรกรากในดินแดนแห่งนี้ พร้อ มกับ ตั้ง
เมืองขึ้น โดยมีหลักฐานถึงการจัดตั้งเมืองขึ้นในพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็ นเมืองเวสาลี (Vaishali) ของ
ประเทศอินเดียในปัจจุบัน
จนกระทั่งช่วง 400 ปีก่อนคริสตกาล อาณาจักรในดินแดนแห่งนี้ถูกอาณาจักรของชาว
เปอร์ เ ซี ย รุ ก ราน และถู ก อาณาจั ก รเปอร์ เ ซี ย ปกครอง โดยมี ก ารคาดการณ์ จ ากหลั ก ฐานว่ า
อาณาจักรเปอร์เซียได้เข้ามาปกครองครอบคลุม พื้นที่ซึ่งเป็นจังหวัดคันธาระ (Gandhara) รวมถึง
จังหวัดสินธุ์ (Sindh) ของปากีสถานในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม อาณาจักรเปอร์เซียได้เสื่อมอานาจ
ลงหลังจากพ่ายแพ้ให้กับอาณาจักรมาเซโดเนีย ซึ่งนาโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช
ทั้งนี้ ดินแดนปากีสถานได้อยู่ภายในการปกครองของอาณาจักรมาเซโดเนียจนถึงราว
ช่วง 250 ปีก่อนคริสตกาล ก่อนที่ราชวงศ์โมริยะ (Maurya Empire) ซึ่งเป็นจักรวรรดิอินเดียที่แพร่
ขยายอานาจไปจนถึงบาโลชิสถาน (Balochistan) (พื้นที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งคือรัฐบาโลชิสถานของ
ปากี ส ถานในปัจ จุ บัน และส่ ว นหนึ่งเป็นพื้นที่ ของประเทศอัฟกานิส ถานในปั จ จุบั น) จะเข้ า มา
ปกครองดินแดนปากีสถานแห่งนี้
ภายใต้การปกครองของราชวงศ์โมริยะ การค้า การเกษตร รวมไปถึงภาคเศรษฐกิจของ
ดินแดนปากีสถานมีการเติบโตและเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก และในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองที่วัฒนธรรม
และศาสนาพุทธและฮินดูได้เข้ามาในดินแดนแห่งนี้

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/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

2-5

อาณาจั ก รอิ น เดี ย ได้ ป กครองดิ น แดนปากี ส ถานเป็ น ระยะเวลาอย่ า งยาวนาน โดย
นอกเหนือจากราชวงศ์โมริยะ ราชวงศ์ กุษาณะ (Kushan Empire) ราชวงศ์คุปตะ (Gupta Empire)
รวมไปถึงราชวงศ์อีกหลายราชวงศ์ได้ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาปกครองยังดินแดนดังกล่าว โดยช่วง
ยุคที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของปากีสถานจะอยู่ในช่วงของราชวงศ์ กุษาณะ ซึ่งราชวงศ์กุษาณะ
ได้มีก ารขยายพื้ นที่ ของอาณาจัก รอิ นเดี ย ขึ้ นไปถึ งดิ น แดนตอนใต้ของเอเชีย กลาง รวมไปถึ ง
ดินแดนทางตะวันออกบางส่วนของประเทศจีนในปัจจุบัน
ณ ช่วงเวลาดังกล่าว ปากีสถานเป็นแหล่งวัฒนธรรม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม กั บวั ฒ นธรรมอิ นเดี ยเป็ นอย่ างมาก เห็นได้จากศิล ปะภาพวาดคั น ธาระ
(Gandhara Art) รวมไปถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ ในยุคสมัยนี้ ซึ่งตรงกับประมาณช่วงคริส ตศักราช
ที่ 30-375 นอกจากนี้ การค้าบนเส้นทางสายไหม (Silk Road) ยังรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ซึ่งดินแดน
ปากีสถานเป็นเสมือนทางผ่านระหว่างอาณาจักรอินเดีย อาณาจักรโรมัน อาณาจักรจีน รวมไปถึง
อาณาจักรอาหรับ
ในคริสตศักราชที่ 700 อาณาจักรอินเดียซึ่งปกครองบางส่วนของดินแดนปากีสถานเริ่ม
เสื่อมอานาจลง และอาณาจักรอาหรับได้ขยายอานาจเข้า มาในดินแดนปากีสถานทางฝั่งตะวันตก
ไปจนถึ ง ทางตอนใต้ ข องดิ น แดนปากี ส ถาน (ไล่ จ ากเมื อ งเปชวาร์ (Peshawar) ในจั ง หวั ด ไค
เบอร์ปัคตุนควา (Khyber Pakhtunkhwa) ลงมาจนถึงจังหวัดสินธุ์ (Sindh) รวมไปถึงพื้นที่บางส่วน
ทางตอนใต้ของจังหวัดปัญจาบ (Punjab))
เช่นเดียวกั บอาณาจั ก รอิ นเดี ย อาณาจักรอาหรับได้ป กครองดิ นแดนปากีส ถานเป็ น
ระยะเวลาหลายร้อยปี โดยมีการผลัดเปลี่ยนของราชวงศ์ขึ้นมาปกครอง โดยในสมัยของราชวงศ์
ตีมูร์ (Timurid Dynasty) (ประมาณตั้งแต่คริสตศักราชที่ 1160 ถึง 1539) ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ศาสนา
อิสลามรุ่งเรือง เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สาคัญของประวัติศาสตร์ปากีสถาน ทั้งนี้ ศาสนาอิสลามได้เข้า
มาในดินแดนปากีสถานและส่งผลให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษา โดยภาษา
อูรดู (Urdu) ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นภาษาประจาชาติปากีสถาน ก็ถือกาเนิดขึ้นในช่วงเวลา
ดังกล่าว โดยเป็นการผสมผสานระหว่างภาษาปากีสถานดั้งเดิม ภาษาเปอร์เซีย ภาษาเติร์ก และ
ภาษาอาหรับ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ยังเกิดการอพยพย้ายเข้ามาของผู้คนชาวอิสลามเข้า
มาในประเทศ ซึ่ ง ต่ อ มา ประชาชนในประเทศปากี ส ถานส่ ว นใหญ่ จึ ง เป็ น ประชาชนที่ นั บ ถื อ
ศาสนาอิสลาม
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อาณาจัก รอาหรับได้เ สื่ อ มอ านาจลงในช่ว งราวปีค ริส ตศักราชที่ 1526 และจักรวรรดิ
มองโกลได้ขยายอานาจเข้ามาผ่านเส้นทางไคเบอร์ (Khyber Pass) และได้เข้ามาปกครองดินแดน
ปากีสถานจนกระทั่งการเข้ามาของจักรวรรดิอังกฤษ
ทั้ ง นี้ ดิ น แดนปากี ส ถานได้ ต กเป็ น อาณานิ ค มของเครื อ จั ก รภพตั้ ง แต่ ปี 2155-2490
(1612-1947) โดยบริ ษั ท อิ ส ต์ อิ น เดี ย (East India Company) ได้ ใ ช้ ก าลั ง ทางทหารเข้ า โจมตี
อาณาจักรมองโกลที่ปกครองดินแดนแห่งนี้ (รวมถึงดินแดนของชาวปัญจาบซึ่ง ณ ขณะนั้น มิได้
ถูกปกครองโดยอาณาจักรมองโกลหรืออาณาจักรอินเดีย) และเข้าปกครองพื้นที่แห่งนี้ในฐานะ
อาณานิคม
การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ครั้งสาคัญของปากีสถานเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 14
สิงหาคม 2490 (1947) เมื่อสหราชอาณาจักรได้ประกาศให้เอกราชแก่ดินแดนอาณานิคมเอเชียใต้
โดยแบ่ ง พื้ น ที่ อ าณานิ ค มออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นของดิ น แดนอิ น เดี ย และส่ ว นของดิ น แดน
ปากีสถาน
หลังจากที่ได้รับเอกราช ประเทศปากีสถานได้มีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย
สลับกับการปกครองโดยทหาร ซึ่งตลอดช่วงเวลากว่า 65 ปี มีการปฏิวัติและรัฐประหารเกิด ขึ้น
หลายต่อหลายครั้งในประเทศ ทั้งนี้ การได้รับเอกราชจากเครือ จักรภพมิได้ราบรื่นเหมือนกับใน
กรณีประเทศอื่นๆ ที่ตกเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร เนื่องจากการแบ่งอาณาเขตพื้นที่ของ
สหราชอาณาจักรระหว่างดินแดนในส่วนที่เป็นฝั่งปากีสถานและอินเดียมีความคลุมเครือ ส่งผลให้
ประเทศปากีสถานและอินเดียเกิดความขัดแย้งในพื้นที่อาณาเขตทับซ้อน ปัญหาดังกล่าว ประกอบ
กั บ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศระหว่ า งประชาชนฝั่ ง ตะวั น ตกและ
ตะวันออก ได้นาไปสู่ ส งครามระหว่างประชาชน 2 ฝ่ าย คื อ ปากีส ถานตะวันตกและปากีส ถาน
ตะวั น ออก โดยในเวลาต่ อ มา ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การแยกตั ว ออกของปากี ส ถาน
ตะวันออกจากปากีสถานตะวันตก และจัดตั้งเป็นประเทศบังกลาเทศ ในปี 2514 (1971) โดยมี
อินเดียให้การสนับสนุนปากีสถานตะวันออกในสงครามครั้งดังกล่าว
ภายหลังจากการแยกตัวเป็นเอกราชของบังกลาเทศ ประเทศปากีสถานยังคงต้องเผชิญ
กับปัญหาการเมืองในประเทศเป็นครั้งคราว รวมไปถึงยังคงประสบปัญหาความขัดแย้งในดินแดน
ทับซ้อนบางส่วนกับประเทศอินเดียที่ยังคงมีมาอยู่จนถึงปัจจุบัน
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2.3. รายละเอียดทางภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ
ประเทศปากีสถานมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่ง มีพรมแดนทิศ
ตะวันตกติดกับประเทศอิหร่านและอัฟกานิสถาน ทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศตะวันออกติดกับ
ประเทศอินเดีย และทิศใต้ติดกับทะเลอาหรับ (Arabian Sea) และอ่าวโอมาน (Gulf of Oman) โดย
พรมแดนระหว่ า งปากี ส ถาน-อั ฟ กานิ ส ถาน มี ค วามยาว 2,430 กิ โ ลเมตร พรมแดนระหว่ า ง
ปากีสถาน-อิหร่าน มีความยาว 909 กิโลเมตร พรมแดนระหว่างปากีสถาน-จีน มีความยาว 523
กิโลเมตร พรมแดนระหว่างปากีสถาน-อินเดีย มีความยาว 2,912 กิโลเมตร และพรมแดนส่วนที่ติด
กับทะเลอาหรับและอ่าวโอมาน มีระยะทางทั้งสิ้น 1,046 กิโลเมตร ดังแสดงในภาพที่ 2-2
พื้ นที่ทั้งหมดของประเทศปากีส ถานมี ข นาดทั้งหมด 803,940 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
ออกเป็นพื้นดิน 778,720 ตารางกิโลเมตร และพื้นน้า 25,220 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นดินส่วนใหญ่
ประกอบไปด้วยพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นหุบเขา ที่ราบสูง และที่ราบลุ่มแม่น้า สาหรับ พื้นที่ซึ่งเป็นหุบ
เขา จะอยู่ทางตอนทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ประกอบไปด้วยเทือกเขากา
ราโกรัม (Karakoram) เทือกเขาฮินดูกูช (Hindu Kush) และเทือกเขาปามีร์ (Pamir) ส่วนพื้นที่ซึ่ง
เป็ น ที่ ร าบสู ง จะอยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกของประเทศบริ เ วณพื้ น ที่ บ าโลชิ ส ถาน (ติ ด กั บ ประเทศ
อัฟกานิสถาน) และส่วนของพื้นที่ราบลุ่มแม่น้า จะตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ (พื้นที่ส่วน
ของจังหวัดปัญจาบ) ไล่ลงมาถึงตอนใต้ของประเทศ (พื้นที่ปากแม่น้าสินธุ) นอกจากนี้ ทางพื้นที่
ทิศตะวันออกของประเทศปากีสถาน บริเวณพรมแดนปากีสถาน-อินเดีย เป็นพื้นที่ในส่วนของ
ทะเลทรายธาร์ (Thar Desert)
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ภาพที่ 2-2 แผนที่ประเทศปากีสถาน

ที่มา: Nations Online (http://www.nationsonline.org)
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ลักษณะภูมิอากาศ
ด้ ว ยลั ก ษณะภู มิ ศ าสตร์ ข องประเทศที่ มี ค วามหลากหลายทางภู มิ ป ระเทศ ส่ ง ผลให้
ภูมิอ ากาศของประเทศปากี ส ถานมีค วามแตกต่างกันอย่างมากระหว่างแต่ล ะพื้นที่ ใ นประเทศ
นอกจากนี้ในช่วงฤดูกาลเดียวกันก็ตาม อุณหภู มิสูงสุดและต่าสุดก็อาจมีความแตกต่างกันอย่าง
มาก ทั้งนี้ ฤดูกาลในประเทศปากีสถานแบ่งออกเป็น 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาว (ราวเดือนธันวาคม
ถึงกุมภาพันธ์) ฤดูร้อน (ราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม) ฤดูฝน (ราวเดือนมิถุนายนถึงกันยายน)
และฤดูแล้ง (ราวเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน)
ในพื้นที่ซึ่งเป็นหุบเขาและที่ราบสูง อากาศจะค่อนข้างหนาวเย็นและมีหิมะปกคลุมเกือบ
ตลอดทั้งปี ยกเว้นในพื้นที่บาโลชิสถานที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะสูงกว่า ส่วนในพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม
แม่น้าและชายทะเล ด้วยอิทธิพลจากลมทะเล ทาให้อุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่บริเวณนี้ มีลักษณะร้อน
ชื้น โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูฝนอยู่ที่ 38 องศาเซลเซียส และจะร้อนขึ้นในช่วงฤดูร้อน โดยอุณหภูมิ
เฉลี่ยอาจสูงถึง 45 องศาเซลเซียสในฤดูดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเย็นและกลางคืน อุณหภูมิ
ในช่วงฤดูกาลดังกล่าวจะลดต่าลงอย่างมาก โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 11-17 องศาเซลเซียส ในฤดู
หนาว ภูมิอากาศในพื้นที่ราบลุ่มของปากีสถานจะค่อนข้างหนาวเย็น และอาจลดต่าถึง 4 องศา
เซลเซียสได้ในช่วงเดือนมกราคม
ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นฤดูฝนของปากีสถาน อาจมี
มรสุมพัดผ่านบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า และที่ราบสูงของประเทศ เช่นเดียวกับในช่วงฤดูร้อนซึ่งอาจมี
พายุฤดูร้อนพัดผ่านเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเกิดพายุทรายในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนมิถุนายนได้อีกด้วย
เขตการปกครอง และเมืองสาคัญ
2.3.3.1. เขตการปกครอง
ประเทศปากี ส ถานแบ่ ง การปกครองออกเป็ น 4 จั ง หวั ด 1 เขตเมื อ งหลวง (Federal
Capital Territory) 1 เขตพื้นที่ชนพื้นเมืองเป็นผู้ปกครอง (Federally Administered Tribal Area)
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และ 2 พื้นที่ทับซ้อน (Disputed Territory)1 โดยเป็นดังแสดงในภาพที่ 2-3 ซึ่งจะพบว่า จังหวัดและ
เขตปกครองดังกล่าวประกอบไปด้วย









จังหวัดบาโลชิสถาน (Balochistan)
จังหวัดไคเบอร์ปัคตุนควา (Khyber Pakhtunkhwa)
จังหวัดปัญจาบ (Punjab)
จังหวัดสินธุ์ (Sindh)
กรุงอิสลามาบัด (Islamabad Capital Territory)
เขตพื้นที่ชนพื้นเมืองเป็นผู้ปกครอง
พื้นที่ทับซ้อนอาซัดแคชเมียร์ (Azad Kashmir)
พื้นที่ทับซ้อนกิลกิต บัลติสถาน (Gilgit-Baltistan)

สาหรับเมืองสาคัญของประเทศปากีสถาน ได้แก่ กรุงอิสลามาบัด (Islamabad) ซึ่งเป็น
เมืองหลวงของประเทศ เมืองการาจี (Karachi) ซึ่งเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางเศรษฐกิจตั้งอยู่ทางใต้
ของประเทศ และเป็นเมือ งหลวงเก่ า เมือ งละฮอร์ (Lahore) ซึ่ง เป็นเมือ งศูนย์กลางของธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมทางตอนเหนือของประเทศ อยู่ใกล้ชายแดนปากีสถาน – อินเดีย และเมืองราวัลปินดี
(Rawalpindi) ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงก่อนที่กรุงอิสลามาบัดจะจัดสร้างเสร็จ

1 พื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวหมายรวมเฉพาะพื้นที่ทับซ้อนที่เป็นดินแดนของประเทศปากีสถานในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ทับซ้อน

ซึ่งเป็นดินแดนอยู่ในอาณาเขตของประเทศอินเดียอีก 3 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ทับซ้อนหุบเขาแคชเมียร์ (Kashmir Valley) พื้นที่ทับ
ซ้อนลาดัก (Ladakh) และพื้นที่ทับซ้อนชัมมู (Jammu)
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ภาพที่ 2-3 แผนที่ประเทศปากีสถาน แบ่งตามเขตการปกครอง

ที่มา: Nations Online (http://www.nationsonline.org)
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2.3.3.2. เมืองสาคัญ
 กรุงอิสลามาบัด
เมืองหลวงของประเทศปากีสถาน คือ กรุงอิสลามาบัด (Islamabad) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศ ใกล้กับเมืองราวัลปินดี ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของประเทศ และมีเมือง
อย่ า งเมื อ งเปชวาร์ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกของกรุ ง อิ ส ลามาบั ด และราวั ล ปิ น ดี ทั้ ง นี้ กรุ ง
อิสลามาบัดเป็นเขตเมืองหลวง (Federal Capital Territory) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของ
ประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่ราว 1.9 ล้านคน ถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากที่รัฐบาลปากีสถานมีแผนที่จะ
ย้ า ยเมื อ งหลวงจากเมื อ งการาจี โดยจากการท าการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ใ นปี 2501 (1958) รั ฐ บาล
ปากีสถานได้เริ่มโครงการจัดสร้างเขตเมืองหลวงใหม่ และกาหนดบริเวณทางตอนเหนือของเมือง
ราวัลปินดีให้เป็นพื้นที่ของเขตกรุงอิสลามาบัด การก่อสร้างดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2502 (1959)
และแล้วเสร็จในปี 2509 (1966) โดยในช่ว งระหว่างการก่อสร้าง ทางรัฐบาลปากีสถานได้มีการ
กาหนดให้เมืองราวัล ปินดีเป็นเมือ งหลวงชั่วคราวของประเทศแทนเมือ งการาจี จนกระทั่ งกรุง
อิสลามาบัดถูกจัดสร้างเสร็จได้มีการกาหนดให้กรุงอิสาลามาบัดเป็นเมืองหลวงของประเทศ
ปัจจุบัน กรุงอิสลามาบัด นอกเหนือจากจะเป็นเมืองหลวงของประเทศปากีสถานแล้ว ยัง
เป็นที่ตั้งของหน่วยงานทางราชการที่สาคัญของประเทศ และรัฐสภา กรุงอิสลามาบัดยังเป็นที่ตั้ง
ของไฟซอล มอส (Faisal Mosque) ซึ่งเป็นมอสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นมอสที่
ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 4 ของโลก นอกจากนี้ กรุงอิสลามาบัดยัง เป็นศูนย์รวมของมหาวิทยาลัยสาคัญ
ของประเทศมากถึง 16 แห่ง
 เมืองการาจี
เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิ จ ใหญ่ ที่สุดในประเทศปากีสถานนั้นมิใ ช่กรุงอิสลามาบัดที่เ ป็น
เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศ หากแต่คือเมืองการาจี ซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศก่อนที่จะ
ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงอิสลามาบัด
เมือ งการาจี (Karachi) ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุ ดของประเทศปากีส ถานในจังหวัดสิ นธุ์ มี
ประชากรอาศัยอยู่ราว 23.5 ล้านคน โดยเมืองการาจีมีความโดดเด่นในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีเขตอุตสาหกรรมสาคัญต่างๆ อาทิ สิ่งทอ
ยานยนต์และชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตั้งอยู่ ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบเมืองการาจี เป็น
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แหล่งท่องเที่ยวสาคัญของประเทศ กล่าวคือ มีสถานที่ท่องเที่ยว และห้างสรรพสินค้า ตั้งอยู่เป็น
จานวนมาก อีกทั้ง เมืองการาจี ยังเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร และ
อุตสาหกรรม IT ของประเทศ โดยภาพรวม ขนาดระบบเศรษฐกิจของเมืองการาจีนั้น คิดเป็นราว
ร้อยละ 20 ของมูลค่า GDP ประเทศ
นอกจากนี้ เมื อ งการาจี ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ติ ด กั บ ชายฝั่ ง ทะเลอาหรั บ (Arabian Sea) ยั ง เป็ น
ศูนย์กลางการคมนาคมทางทะเลของประเทศ โดยเป็นที่ตั้งของท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุด 2 แห่งของ
ประเทศ อันได้แก่ ท่าเรือการาจี (Port of Karachi) และท่าเรือบิน กาสิม (Port Bin Qasim)
 เมืองละฮอร์
เมืองละฮอร์ (Lahore) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 2 ของประเทศ (รองจากเมืองกา
ราจี) มีประชากรอาศัยอยู่ราว 10.1 ล้านคน โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ และ
อยู่ติดกับชายแดนปากีสถาน – อินเดีย ในส่วนของเมืองอมฤตสาร์ (Amitrsar)
เมืองละฮอร์เป็นเสมือนศูนย์กลางทางการค้ าและเศรษฐกิจของประเทศปากีสถานตอน
เหนือ (เช่นเดียวกั บเมือ งการาจี ซึ่งอยู่ภาคใต้ของประเทศ) โดยเมืองละฮอร์ เ ป็นที่ตั้งของเขต
อุตสาหกรรมหลายเขตของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรม IT
อุตสาหกรรมการออกแบบ และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เมืองละฮอร์ยังเป็นที่ตั้งของ
สนามบินขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ คือ สนามบินนานาชาติอัลลามา อิกไบ (Allama Iqbal
International Airport) ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากในประเทศและต่างประเทศเดินทางมา
ท่องเที่ยว ณ เมืองแห่งนี้ หลายล้านคนต่อปี นอกจากนี้ เมืองละฮอร์ยังเป็นศูนย์กลางทางศิลปะ
และวัฒนธรรมของประเทศปากีสถาน โดยเฉพาะในด้านศาสนาและวรรณกรรม อันเป็นผลสืบเนื่อง
จากการทีเ่ มืองแห่งนี้มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าพันปี
 เมืองราวัลปินดี
เมืองราวัลปินดี (Rawalpindi) หรือที่ชาวปากีสถานเรียกกันว่า ปินดี (Pindi) เป็นเมืองที่
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ (รองจากเมืองการาจี ละฮอร์ และกรุงอิสลามาบัด ) มี
ประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 1.4 ล้านคน และตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศใกล้กับกรุงอิสลามบัด
โดยเมืองราวัลปินดีถือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ในประเทศปากีสถานมายาวนานกว่า 1,000 ปี
โดยแต่เดิมเมืองดังกล่าวเป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ใกล้กับเมืองเปชวาร์ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่

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

2-14

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

รัฐบาลปากี ส ถานได้ มีแ ผนที่ จะจัด สร้ างเมือ งหลวงแห่งใหม่ แทนเมือ งการาจี และกาหนดการ
จัดสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่บริเวณทางตอนเหนือของเมืองราวัลปินดี ได้ส่งผลให้เมืองราวัล ปินดีมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากจากนโยบายการก่อสร้างดังกล่าว
ในปัจจุบัน เมืองราวัลปินดีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญเมืองหนึ่งของประเทศปากีสถาน
โดยมี ม อสและตลาด (Bazaar) อยู่ ใ นเมื อ งหลายแห่ ง ซึ่ ง ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมายั ง
ปากีสถานได้เป็นจานวนมาก ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
คื อ สนามบินนานาชาติ เบนาซีร์ บุต โต (Benazir Bhutto International Airport) และสนามบิ น
ขนาดใหญ่ อันดับ 3 ของประเทศ คื อ สนามบินจักระลา (Chaklala Airport) ทาให้นักท่อ งเที่ยว
จานวนมากที่ต้องเดินทางมายังกรุงอิสลามาบัด (รวมถึงคนในประเทศเอง) ต้องผ่านเมืองแห่งนี้

2.4. สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา
สภาพทางเศรษฐกิจ
ตลอดช่ว งหลายปีที่ผ่ านมา เศรษฐกิจของประเทศปากีส ถานมีการเติบโตที่ ค่ อ นข้าง
รวดเร็ว โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาในระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรคมนาคม และการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศที่เพิ่งจะแล้วเสร็จหลายโครงการ ซึ่งหลายฝ่าย
อาทิ องค์กรระดับประเทศอย่างธนาคารโลกต่างแสดงความสนใจเป็นอย่างมากต่อการเติ บโต
ดังกล่าวของปากีสถาน
ทั้งนี้ ระบบเศรษฐกิ จของประเทศปากีส ถานมีอ งค์ ประกอบหลัก (สั ดส่ ว น GDP ของ
ประเทศ) อยู่ที่ภาคการบริการ และมีภาคการผลิต (ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม) ใน
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันและรองลงมาจากภาคบริ การ โดยภาคบริการที่มีความเข้มแข็งและมีขนาด
ใหญ่ ที่สุ ด ในประเทศ คื อ ภาคการเงินและการธนาคาร และภาคโทรคมนาคมและการสื่ อ สาร
ในขณะที่ภาคบริการด้านการท่องเที่ยวถือว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ของประเทศที่สาคัญ เช่นกัน
ส่วนภาคการผลิตนั้น ภาคเกษตรกรรมที่สาคัญของประเทศ ได้แก่ การเพาะปลูกข้าว ธัญพืชต่างๆ
และฝ้ า ย ส่ ว นภาคอุ ต สาหกรรมที่ ส าคั ญ ของประเทศ จะประกอบอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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สาหรับสินค้าส่งออกหลักของประเทศ ได้แก่ ฝ้าย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ธัญพืช น้ามัน
เชื้อเพลิง หนังและผลิตภัณฑ์หนัง ของเล่น เครื่องเล่น อุปกรณ์กีฬา พรม และสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ เส้น
ใยประดิษฐ์ และพลาสติกและผลิตภัณฑ์ โดยปากีสถานมีตลาดส่งออกสาคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อัฟกานิสถาน จีน และสหราชอาณาจักร ส่วนสินค้านาเข้าที่สาคัญ ได้ แก่
น้ามัน เชื้อเพลิง เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติกและผลิตภัณฑ์ น้ามันและไขมันจากพืชและสัตว์ น้าตาล
ทราย เครื่องอากาศยาน ปุ๋ย และฝ้าย โดยปากีสถานมีการนาเข้าจากประเทศจีน ซาอุดิอาระเบีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต และมาเลเซีย เป็นหลัก
จากข้ อ มู ล ของ International Monetary Fund หรื อ IMF เห็ น ได้ ชั ด ว่ า การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศปากีสถานในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ ถือว่ามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง
โดยมู ล ค่ า GDP ของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น จาก 105.7 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ในปี 2547 เป็ น 171.2
พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557 คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR2 เท่ากับร้อยละ 9 (ภาพที่ 2-4)
โดยสัดส่วนมูลค่า GDP ของประเทศปากีสถาน ในปี 2557 มีมูลค่าอยู่ในภาคการบริการ
มากที่สุด คือเป็นร้อยละ 53.6 ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่ภาคส่วนอื่นที่มีมูลค่า
เศรษฐกิจรองลงมา ได้แก่ ภาคการเกษตร (ร้อยละ 25.1) และภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 21.3)
ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 2-5

2

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
ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่จะทาให้มูลค่าการค้ าในปี 2544 โตจนถึงมูลค่าการค้าในปี 2554 คือร้อยละ
12.28 เป็นต้น
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ภาพที่ 2-4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศปากีสถาน ปี 2547-2557f

ภาพที่ 2-5 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ (GDP) ของประเทศปากีสถาน ปี 2557

นอกจากนี้ สาหรับระดับรายได้ของประชากรในประเทศ พบว่า การเติบโตของเศรษฐกิจ
ของประเทศปากีสถาน ส่งผลทาให้ระดับรายได้ของประชากรในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยจาก
ภาพที่ 2-6 จะพบว่า ระดับรายได้ต่อหัว (GDP per capita) ของชาวปากีสถาน เพิ่มขึ้นจาก 706
เหรียญสหรัฐในปี 2547 เป็น 1,343 เหรียญสหรัฐในปี 2557 คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR
เท่ากับร้อยละ 6.63
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ภาพที่ 2-6 ระดับรายได้ต่อหัว (GDP per capita) ของประเทศปากีสถาน ปี 2547-2557f

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

หน่วย

ค่าดัชนี

หมายเหตุ

ร้อยละ (%)

4.1

ข้อมูล ณ ปี 2557

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

8.6
6.8
64.3

ข้อมูล ณ ปี 2557
ข้อมูล ณ ปี 2557
ข้อมูล ณ ปี 2557

ดัชนีตัวชี้วัดอื่นๆ
Global Competitiveness Index (GCI)
อันดับ
129
อันดับ ณ ปี 2558 จาก 144 ประเทศทั่วโลก
Network Readiness Index (NRI)
อันดับ
112
อันดับ ณ ปี 2558 จาก 143 ประเทศทั่วโลก
Doing Business Index
อันดับ
128
อันดับ ณ ปี 2558 จาก 189 ประเทศทั่วโลก
Economic Freedom Index
อันดับ
121
อันดับ ณ ปี 2558 จาก 178 ประเทศทั่วโลก
Human Development Index (HDI)
อันดับ
146
อันดับ ณ ปี 2557 จาก 187 ประเทศทั่วโลก
Human Capital Index
อันดับ
113
อันดับ ณ ปี 2558 จาก 124 ประเทศทั่วโลก
Corruption Perceptions Index
อันดับ
126
อันดับ ณ ปี 2557 จาก 175 ประเทศทั่วโลก
Travel and Tourism Competitiveness Index
อันดับ
122
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
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สภาพทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา
2.4.2.1. สภาพสังคม
 ประชากร
หากพิจารณาตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จะพบว่า ชาวปากีสถานในปัจจุบันสืบเชื้อ
สายมาจากชาวอินโด-อารยัน ซึ่งได้ตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ทางภูมิภาคเอเชียใต้แห่งนี้ในยุค แรกๆ
อย่างไรก็ตาม การรุกรานจากภายนอก ทั้งจากอาณาจักรของชาวเปอร์เซีย อาณาจักรมาเซโดเนีย
แห่งโรมัน อาณาจักรอินเดีย อาณาจักรอาหรับ จักรวรรดิมองโกล รวมถึงจักรวรรดิอังกฤษ ส่งผล
ทาให้ เ กิ ดการผสมผสานของชาติพั นธุ์ (Genetic Line) โดยปัจจุบัน ชาวอินโด-อาหร่าน (IndoIranian) คือกลุ่มคนที่ถูกเรียกสาหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศปากีสถานในปัจจุบัน
ประชากรของประเทศปากีสถานมีจานวนราว 199,085,847 ล้านคน ประกอบด้วยชาว
ปัญจาบ (Panjabi) ร้อยละ 44.68 ชาวปาชทาน (Pashtuns) ร้อยละ 15.42 ชาวสินธุ์ (Sindh) ร้อย
ละ 14.1 ชาวสารัยกิ (Saraiki) ซึ่งเป็นชาวปัญจาบที่ไปตั้งรกรากอยู่ในดินแดนของชาวปาชทาน
พูดภาษาสารัยกิ (Saraiki) ร้อยละ 8.38 ชาวมูฮาเจียร์ (Muhajirs) ซึ่งเป็นชาวมุสลิมที่อพยพมาจาก
อินเดีย ร้อยละ 7.75 ชาวบาโลชิ (Balochi) ร้อยละ 3.75 และอื่นๆ ร้อยละ 6.28
สาหรับโครงสร้างประชากรของประเทศปากีสถานในปี 2558 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศปากี ส ถานอยู่ใ นช่ว งอายุระหว่าง 0-29 ปี โดยคิ ดเป็นสั ดส่ ว นราวร้อ ยละ 63 ของ
จานวนประชากรทั้งหมดของประเทศ ส่วนกลุ่มประชากรในกลุ่มอื่นๆ พบว่า กลุ่มประชากรที่มีอายุ
ในช่วงตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จนถึงวัย 59 ปี มีจานวนคิดเป็นร้อยละ 30 และประชากรที่มีอายุตั้งแต่
60 ปีขึ้นไป มีจานวนคิดเป็นราวร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมดของประเทศเท่านั้น (ภาพที่ 2-7)
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ภาพที่ 2-7 โครงสร้างประชากรของประเทศปากีสถาน

ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของประชากรชาวปากีสถานในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 1.3 โดยมีการ
คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า กล่าวคือ ปี 2568 ประเทศปากีสถานจะมีจานวนประชากรเพิ่มขึ้น
เป็นราว 228.4 ล้านคน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากอายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากรชาวปากีสถานที่เพิ่ม
สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกมีอัตราลดต่าลง (ตารางที่ 2-2)
ตารางที่ 2-2 ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรของประเทศปากีสถาน
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
2548
2558
2568
(1995) (2005) (2015) (2025)
134.185 169.279 199.086 228.385
2.8
1.7
1.5
1.3
5.7
4.0
2.8
2.2
38
29
23
19
96
76
56
40
11
8
6
6
60
64
67
71

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก US Consensus
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 การศึกษา
กระทรวงที่ รั บ ผิ ด ชอบและก ากั บ การศึ ก ษาของประเทศปากี ส ถานคื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารปากี ส ถาน (Ministry of Education) โดยประเทศปากี ส ถานมี แ บ่ ง ระดั บ การศึ ก ษา
ออกเป็น 6 ระดับ คือ ระดับชั้นอนุบาล (Pre-Primary School) เริ่มเรียนตั้งแต่อายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 5 ปี
ระดั บ การชั้ น ประถมศึ ก ษา (Primary School) แบ่ ง เป็ น ชั้ น 1 ถึ ง 5 (Grade 1-5) ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น (Middle School) แบ่งเป็นชั้น 6 ถึง 8 (Grade 6-8) ระดับชั้นมัธ ยมศึกษา
ตอนกลาง (High School) แบ่งเป็นชั้น 9 ถึง 10 (Grade 9-10) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(Intermediate School) แบ่งเป็นชั้น 11 ถึง 12 (Grade 11-12) และระดับอุดมศึกษา (Graduate
School) และมีการกาหนดระยะเวลาของการศึกษาภาคบังคับเอาไว้ โดยกาหนดไว้เท่ากับ 12 ปี
ตั้งแต่ช่วงอายุ 3 ปี ถึง 16 ปี (จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ในส่ ว นของการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา นั ก เรี ย นซึ่ ง จบจากการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีในแต่ละสาขาที่ต้องการได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาราว 4-5 ปี
ต่อสาขา จากนั้น จึงจะศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลปากีสถานยังมีการเปิด
สถานบันเพื่อการศึกษาในรายสาขาวิชาชีพเช่นกัน เพื่อเป็นทางเลือ กส าหรับนักเรียน รวมถึ ง
บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ต้ อ งการศึ ก ษาในสาขาวิ ช าชี พ หรื อ เข้ า อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ โดย
มหาวิทยาลัยสาคัญของประเทศปากีสถาน ได้แก่






Lahore University of Management Sciences
National University of Sciences and Technology
Aga Khan University
University of the Punjab
University of Agriculture, Faisalabad

 การแพทย์และสาธารณสุข
ในอดี ต หน่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลด้ า นด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ข ของประเทศปากี ส ถาน คื อ กระทรวงสาธารณสุ ข ปากีส ถาน (Ministry of Health)
อย่างไรก็ต าม กระทรวงดังกล่ าวถู ก ยุ บลงในเดือ นมิถุ นายน 2554 ส่ งผลทาให้การกากั บ ดู แ ล
ทั้ ง หมดในด้ า นดั ง กล่ า ว ในปั จ จุ บั น อยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของส านั ก งานสาธารณสุ ข ของแต่ ล ะ
จังหวัดแทน
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ทั้งนี้ ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศปากีสถานทั่วไป ได้แก่ การขาด
แคลนสถานประกอบพยาบาล รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้หลายประเทศก็ประสบปัญหาดังกล่าว
เช่ น กั น โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ช นบทและพื้ น ที่ ห่ า งไกล ซึ่ ง การเข้ า ถึ ง ในระบบการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขเป็นไปได้ยากมาก นอกจากนี้ ปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้นกับระบบสาธารณสุขของประเทศ
ปากีสถานนั้น ยังรวมไปถึงปัญหาซึ่งเกิดจากความยากจนของประชาชนชาวปากีสถาน โดยปัญหา
ดังกล่าว ได้แก่ การเลือกใช้บริการหมอเถื่อนหรือหมอตาแย ซึ่งค่ารักษาถูกกว่าโรงพยาบาลภาครัฐ
หรือเอกชน (Hafeez, 2014)
2.4.2.2. สภาพทางการเมือง
ระบอบการปกครองในปากี ส ถานเป็ น ระบอบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตย โดย
ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของปากีสถาน คือ นายมัมนูน ฮุสเซน (Mamnoon Hussain) ขึ้นดารง
ตาแหน่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 (2013) และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นายนาวาซ ชารีฟ
(Nawaz Sharif) ซึ่งดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 (2013)
สาหรับสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงแรกของประเทศปากีสถานหลังจากได้รับเอกราช
จากสหราชอาณาจักร ถือได้ว่าค่อนข้างเปราะบาง ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปากีสถานฝั่งตะวันตกและ
ปากี ส ถานฝั่ ง ตะวั น ออก (จั ง หวั ด เบงกอลตะวั น ออก (East Bengal)) ประกอบกั บ ความขั ด แย้ ง
ระหว่างประเทศปากีสถานและอินเดียในดินแดนพื้นที่ทับซ้อน เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การเมืองของ
ประเทศปากีสถานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีที่ได้รับเอกราช
ทั้งนี้ นายไลเควต อาลี คาน (Liaquat Ali Khan) ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของ
ประเทศปากีสถาน และจัดตั้งรัฐบาลชุดแรกขึ้นหลังจากที่ได้รับอิสรภาพ อย่างไรก็ตาม ในปี 2494
(1951) นายกรัฐมนตรี ไลเควต ก็ถูกลอบสังหาร ซึ่งเหตุการณ์ดั งกล่าวได้นาไปสู่จุดเริ่มต้นของ
ปัญ หาทางการเมือ งในประเทศที่เ กิ ดขึ้ นอย่า งยาวนานจนกระทั่ง ปัญ หาบรรเทาลงในปี 2542
(1999)
หลังจากที่นายไลเควต ถูกลอบสังหาร ได้ เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในปี 2495 (1952)
สาเหตุเป็นผลจากการที่ตารวจ ซึ่งเป็นชาวปากีสถานตะวันตกได้ไปยิงผู้ประท้วงที่เป็นชาวเบงกอล
เสียชีวิต (การประท้วงดังกล่าวเป็นการประท้วงเรียกร้องการที่รัฐบาลปากีสถานได้มีการประกาศให้
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ภาษาอูรดูเป็นภาษาประจาชาติ ซึ่งสร้างความไม่พอใจต่อประชาชนในจังหวัดเบงกอลตะวันออก
(ซึ่งใช้ภาษาเบงกาลี (Bengali) เป็นหลัก) เป็นอย่างมาก)
ถึงแม้เหตุจลาจลดังกล่าวจะสงบลงชั่วคราว แต่สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ
ปากีสถานยังคงอยู่ในภาวะตรึงเครียด โดยในปี 2497 (1954) การแบ่งแยกของคนในประเทศแสดง
ให้เห็นได้เด่นชัดจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปากีสถาน โดยพรรคตัวแทนจาก
ปากีสถานฝั่งตะวันตกได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งดังกล่าว ในขณะที่พรรคตัวแทนจากปากีสถาน
ฝั่งตะวันออก ได้รับที่นั่งเพียงไม่กี่ที่นั่งในรัฐสภา (แต่ได้ที่นั่งในพื้นที่จังหวัดปากีสถานตะวันออก
ทั้งหมด) และในปี 2501 (1958) นายพล อายับ คาน (Ayub Khan) ได้ประกาศทาการปฏิวัติ ซึ่ง
เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองของประเทศปากีสถานครั้งสาคัญโดยสาเหตุหนึ่งเป็น ผลจากความไม่
พอใจที่ประธานาธิบดี อิสคานดา เมอร์สา (Iskandar Mirza) (ประธานาธิบดีปากีสถานในขณะนั้น)
พยายามลดถอนอานาจฝ่ายทหารและดึง อานาจทางการทหารไว้กับตน นอกจากนี้ ยังเป็นผลจาก
ปัญหาการคอร์รัปชัน่ ของรัฐบาล และนาไปสู่การตัดสินใจปฏิวัติในครั้งนี้ขึ้น โดยหลังจากการปฏิวัติ
นายพล อายับ คาน ได้มีการประกาศกฎอัยการศึก ทั่วประเทศ และได้ทาการปฏิรูปประเทศใน
หลายๆ ด้าน อาทิ เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ การปฏิวัติครั้งดังกล่าวถือ เป็น
ช่ว งเวลาครั้งแรกในประวัติศ าสตร์ทางการเมือ งของประเทศปากีส ถานที่ประเทศถู กปกครอง
โดยทหาร
จากนั้น ในปี 2508 (1965) ความขัดแย้งเรื่อ งดินแดนทับซ้อ นระหว่างปากีส ถานและ
อินเดียประทุขึ้น และนายอายับได้แสดงเจตจานงอย่างแรงกล้าในการใช้กาลังทางทหารในการ
แก้ไขปัญหาแทนการเจรจาโดยสันติกับ ประเทศอินเดียตามที่สหประชาชาติพยายามไกล่เกลี่ย ซึ่ง
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่ประชาชนในประเทศ
ในปี 2511 (1968) นายอายับ คาน ได้ล งจากต าแหน่งเนื่องด้วยปัญ หาสุขภาพจนไม่
สามารถดารงตาแหน่งต่อไปได้ และนายพลยาห์ยา คาน (Yahya Khan) ได้ขึ้นมาดารงตาแหน่ง
แทน อย่างไรก็ตาม ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนในประเทศ ระหว่างประชาชน
ฝั่งตะวันตก (ปากีสถานตะวันตก) และประชาชนฝั่งตะวันออก (ปากีสถานตะวันออก) รวมไปถึง
ความขัดแย้งในดินแดนทับซ้อนกับประเทศอินเดีย ที่เริ่มประทุขึ้นตั้งแต่ปี 2508 (1965) ได้ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของประเทศเป็นอย่างมาก
ท้ายที่สุ ด ณ เดือ นมีนาคม 2514 (1971) กลุ่ มต่อ ต้านรัฐบาลในปากีส ถานตะวั น ออก
(ภายใต้ชื่อเรียกว่า กองทัพบังกลาเทศ (Bangladesh Amy)) ได้เริ่มทาสงครามกับประชาชนฝั่ ง
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ตะวันตก มีการปลุกระดมผู้คนในเมืองต่างๆ เพื่อสนับสนุนการต่อต้าน นอกจากนี้ กลุ่มต่อต้าน
ดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากประเทศอินเดียอีกด้วย ซึ่งมีเจตจานงที่จะให้มีการแยกตัวออก
ของทั้งสองฝั่งประเทศ
การต่อต้านและการเรียกร้องของประชาชนฝั่งตะวันออกเพื่อแยกตัวออกจากปากีสถาน
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2514 (1971) การโจมตีของปากีสถานได้ไปโดน
ในส่วนของดินแดนอินเดีย (เป็นการโจมตีค่ายผู้อพยพชาวบังกลาเทศที่หนีเข้าไปในอินเดีย) ส่งผล
ให้อินเดียประกาศเข้าร่วมสงครามระหว่างปากีสถานตะวันตกและตะวันออกด้วย โดยในเดือน
ธันวาคมปีเดียวกันนั้น ปากีสถานตะวันออก (บังกลาเทศ) ด้วยความช่วยเหลือจากอินเดีย ได้รับ
ชัยชนะและสามารถแยกตัวออกจากประเทศปากีสถานตะวันตก
จากเหตุการณ์การแยกตัวของประเทศบังกลาเทศ ได้ส่งผลให้ นายยาห์ยา คาน ต้องลง
จากอานาจ และนายซัลฟิการ์ อาลี บุตโต (Zulfikar Ali Bhutto) ได้ขึ้นมากุมอานาจแทน โดยนาย
บุ ต โตได้ ด าเนิ น การบริ ห ารประเทศแบบประชาธิ ป ไตยซ้ า ยจั ด (Left-wing Democracy) และ
สนับสนุนสังคมนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้ให้ความสาคัญกับการทหารของประเทศ และ
พยายามผลักดันแนวคิดชาตินิยมในประเทศให้เกิดขึ้น
ทั้งนี้ สถานการณ์ทางการเมืองดูเหมือนจะกลับมาสงบอีกครั้ง โดยในปี 2520 (1977) ได้
มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นอีกครั้ง และนายบุตโตเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ อย่างไรก็ตาม ผลการ
เลือกตั้งที่ขาดความโปร่งใสดังกล่าวสร้างความไม่ พึงพอใจจากฝ่ ายค้ านและประชาชน และได้
นาไปสู่การปฏิวัติขึ้นในปีเดียวกัน โดยนายพลมูฮัมหมัด ไซอุลฮัค (Muhammand Zai-ul-Haq)
ความตึงเครียดของสถานการณ์ทางการเมืองของปากีสถานค่อยๆ บรรเทาลงหลังจาก
การปฏิวัติดังกล่าว โดยนายพลมูฮัมหมัด ไซอุลฮัค พยายามดาเนินการปฏิรูปการเมืองขึ้น และ
หลังจากนายพลมูฮัมหมัด ไซอุลฮัค เสียชีวิตในปี 2531 (1988) ก็ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้น
อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยทางการทหารของประเทศปากีสถานที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี
2501 (1958) โดยผลจากการเลือกตั้งในปี 2531 (1988) บุตรสาวคนโตของซัลฟิการ์ อาลี บุตโต
คือ นางเบนาซีร์ บุตโต ได้ขึ้นดารงตาแหน่งประธานาธิบดีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ปากีสถาน
ในระหว่างปี 2540-2542 (1979-1999) ความวุ่นวายทางการเมืองได้กลับมาอีกครั้ง เมื่อ
นางเบนาซีร์ บุตโต ถูกปลดจากตาแหน่งเนื่องจากไปผัวพันคดีฆาตกรรม ตามมาด้วยปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างปากีสถานและอินเดียซึ่งเริ่ มบานปลาย โดยประเทศอินเดียได้มีการเผยแพร่ภาพ
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การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ออกมาทั่วโลก นายกรัฐมนตรี นาวาซ ชารีฟ (Nawaz Sharif) ซึ่งขึ้นมา
รักษาการแทน ได้เรียกประชุมกองทัพปากีสถานด่วน และประกาศเข้ามาคุมอานาจทางการทหาร
ด้ ว ยตนเอง พร้ อ มกั บ แสดงเจตจ านงพร้ อ มที่ จ ะท าสงครามนิ ว เคลี ย ร์ กั บ อิ น เดี ย ได้ ทุ ก เมื่ อ
เหตุการณ์ดังกล่าวทาให้นายพลเปอร์เวซ มูชาร์ราฟ (Pervez Musharraf) ซึ่งดารงตาแหน่งนาย
พลและแม่ทัพสูงสุดของประเทศขณะนั้น ตัดสินใจทาการรัฐประหาร และปากีสถานถูกปกครอง
โดยรัฐบาลทหารอีกครั้งหนึ่ง
มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นอีกครั้ง หลังสถานการณ์ทางการเมืองกลับมาสงบอีกครั้ง โดย
นายพลมู ช าร์ ร าฟได้ ขึ้ น เป็ น ประธานาธิ บ ดี และมี น ายซั ว คั ต อั ส ไซ (Shaukat Aziz) เป็ น
นายกรัฐมนตรี ในปี 2547 (2004) หลังจากนั้น ได้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้น 2 ครั้ง คือ ในปี
2551 (2008) และปี 2556 (2013) โดยผลจากการเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปครั้ ง ล่ า สุ ด คื อ ในวั น ที่ 11
พฤษภาคม 2556 ได้ว่าพรรคกลุ่มปากีสถานมุสลิม (Pakistan Muslim League: PML) นาโดยนาย
นาวาซ ชารีฟ ได้รับชัยชนะ และได้ขึ้นดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้น โดย
รัฐสภาได้เลือกให้มัมนูน ฮุสเซน (Mamnoon Hussain) ขึ้นดารงตาแหน่งประธานาธิบดีคนปัจจุบัน
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและปากีสถาน ทั้งสองประเทศถือได้ว่าเป็น
ประเทศซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น โดยวั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2496 (1953) ประเทศไทยและ
ปากีสถานได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน โดยไทยได้มีการส่งเอกอัครราชทูตไทย
ไปประจาในกรุงอิสลามาบัด และมีการส่งกงสุลใหญ่ไปประจาในเมืองการาจี ส่วนทางปากีสถานก็มี
การส่งทูตมาประจาที่กรุงเทพมหานครเช่นกัน
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ภาพที่ 2-8 ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศปากีสถาน

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

2.4.2.3. วัฒนธรรมและศาสนา
 วัฒนธรรม
โดยดั้งเดิม ชาวอินโด-อารยัน เป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกๆ ที่ได้เดินทางมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
พื้ นที่ที่เ ป็น ประเทศปากี ส ถานในปั จ จุบั น โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณีต่ างๆ ที่
ใกล้เคียงกับชาวอียิปต์โบราณ (Ancient Egyptian) และชาวสุเมอเรียน (Sumerian) แต่เมื่อได้มี
การเข้ามาจากกลุ่มคนชนชาติอื่น ได้แก่ อาหรับ จีน มองโกล โรมัน รวมถึงชาวยุโรป (อังกฤษ) ที่
ได้เดินทางเข้ามาค้าขาย และ/หรื อรุกรานดินแดนปากีสถานแห่งนี้ ส่งผลทาให้วัฒนธรรมต่างๆ
ของประเทศปากี ส ถานในปัจจุบัน เกิ ดการผสมกลมกลื นไประหว่างวัฒนธรรมของชาวอินโดอารยันดั้งเดิม และวัฒนธรรมจากพื้นที่อื่นๆ เกิดเป็นวัฒนธรรมของชาวปากีสถานในปัจจุบัน โดย
ในด้านวรรณกรรม วรรณกรรมของประเทศปากีสถานได้รับอิทธิพลบางส่วนจากวัฒนธรรมอินเดีย
และวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะวัฒนธรรมจากอังกฤษ ส่วนสถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ประเพณี
และเทศกาลต่างๆ ของประเทศ มีส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามอย่างมาก
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 ภาษา
ในประเทศปากีสถาน มีการใช้ภาษาพูดกว่า 60 ภาษาทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม สาหรับ
ภาษาประจาชาติของปากีสถานนั้น ภาษาอูรดู (Urdu) ถูกใช้เป็นภาษาประจาชาติและเป็นภาษาที่
ใช้ในการพูดคุยสื่อสารระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ส่วนภาษาอังกฤษได้รับการใช้เป็นภาษาทางราชการ
และการติดต่อทางธุรกิจ
ภาษาท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีการใช้กันแพร่หลาย ได้แก่ ภาษาปัญจาบ (Punjabi) ซึ่งถูกใช้ใน
จังหวัดปัญ จาบ ภาษาปาชโท (Pashto) ซึ่งถู กใช้ใ นจังหวัด ปาชทาน รวมถึ งจังหวัดสิ นธุ์ และ
จังหวัดบาโลชิสถาน ภาษาสินธุ์ (Sindhi) ซึ่งถูกใช้ในจังหวัดสินธุ์ และภาษาบาโลชี (Balochi) ซึ่ง
ถูกใช้ในจังหวัดบาโลชิสถาน
 ศาสนา
ประชากรร้อยละ 96.4 นับถือศาสนาอิสลาม (โดยราวร้อยละ 85-90 เป็นชาวมุสลิมที่นับ
ถือในนิกายสุหนี่ และชาวมุสลิมส่วนที่เหลือนับถือ นิกายชีอะห์) ส่วนประชากรส่วนที่เหลือ นับถือ
ศาสนาคริสต์ ฮินดู และอื่นๆ รวมร้อยละ 3.6

2.5. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
2.5.1.1. การคมนาคมทางถนน
การคมนาคมขนส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศปากีส ถาน คือการเดินทางโดย
อาศัยรถยนต์ ทั้งนี้ ในทศวรรษที่ 1990 รัฐบาลปากีสถานได้มีการลงทุนก่อสร้างเส้นทางถนนต่างๆ
ในประเทศเป็ น จ านวนหลายทราย โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานทางหลวงแห่ ง ชาติ (National
Highway Authority : NHA) ขึ้ น มารั บ ผิ ด ชอบในการก่ อ สร้ า งและซ่ อ มบ ารุ ง ถนนสายต่ างๆ
ในประเทศ
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ปั จ จุ บั น เส้ น ทางถนนในประเทศปากี ส ถานนั้ น มี ค วามยาวรวมกั น ทั้ ง สิ้ น 262,256
กิโลเมตร ทอดยาวไปตามเมือ งส าคัญๆ ของประเทศ โดยเฉพาะถนนเส้ นหลั กของปากีส ถาน
(National highway) มี ค วามยาวรวมกั น ทั้ ง สิ้ น 12,131 กิ โ ลเมตร ประกอบด้ ว ยเส้ น ทางต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2-3 ถนนเส้นหลักของประเทศปากีสถาน
เส้นทาง
Karachi – Torkham
Karachi – Gwadar (Makran Coastal Highway)
Mansehra – Chilas
Karachi – Chaman (RCD Highway)
Basima – Khuzdar
Hasan Abdal – Khunjerab Pass
Quetta – Taftan
Nowshera – Chitral
Kuchlack – Dera Ismail Khan
Karachi – Peshawar
Quetta – Sukkar
QilaSaifullah – Multan
Islamabad – Kohala
Islamabad – Kohat
Hushab – Surab
Khwazakhela – Besham
Chakdara – Kalam
Larkana – Naudero – Lakhi
Gharo – KetiBunder
Hyderabad – Khorkhrapar
Taxila – Haripur
Larkana - MoenjoDaro
Larkana - Nasirabad
Sakrand - Nawabshah
Larkana - Shahdadkot
Ratodero - Naudero
รวมความยาวทั้งสิ้น

ความยาว (กิโลเมตร)
1,819 km
653 km
240 km
813 km
110 km
806 km
610 km
309 km
531 km
1,264 km
385 km
447 km
90 km
146 km
487 km
64 km
135 km
61 km
90 km
220 km
44 km
28 km
34 km
35 km
50 km
18 km
12,131 km

จานวนเลน
6
2
2
2
2
4
2
2
2
4 (6)
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-

ที่มา : The Logistics Capacity Assessment (LCA) (http://dlca.logcluster.org)
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ภาพที่ 2-9 เส้นทางถนนในประเทศปากีสถาน

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

2.5.1.2. การคมนาคมทางราง
การเดินทางโดยใช้รถไฟในประเทศปากีสถานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางจาก
เมืองต่างๆ ซึ่งรวมถึงการขนส่งสินค้าต่างๆ จากเมืองหนึ่งสู่อีกเมืองหนึ่งเช่นกัน
เส้นทางรถไฟสายสาคัญในประเทศปากีสถาน ประกอบด้วย





เส้นทาง Karachi-Lahore
เส้นทาง Karachi-Faisalabad
เส้นทาง Karachi-Rawalpindi
เส้นทาง Karachi-Peshawar
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เส้นทาง Rawalpindi-Quetta
เส้นทาง Lahore-Quetta
เส้นทาง Lahore-Rawalpindi
เส้นทาง Karachi-Quetta
เส้นทาง Lahore-Faisalabad
เส้นทาง Lahore-Sialkot

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อไปกับเส้นทางรถไฟในประเทศข้างเคียง ได้แก่
เส้นทางซึ่งวิ่งไปยังเมืองเคอร์มาน (Kerman) ประเทศอิหร่าน เส้นทางซึ่งวิ่งจากกรุงอิสลามาบัดไป
ยังกรุงอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี และเส้นทางซึ่งวิ่งจากเมืองการาจี ไปเมืองธาร์ (Thar)
ประเทศอินเดีย ทั้งนี้ ในปี 2550 ปากีสถานมีการเจรจาร่วมกับจีนในการที่จะสร้างเส้นทางรถไฟ
ระหว่ า งทั้ ง สองประเทศ โดยมี แ ผนที่ จ ะสร้ า งเส้ น ทางระหว่ า งเมื อ ง กิ ล กิ ต บั ล ติ ส ถาน
(Gilgit-Baltistan) เชื่อมไปยังเมืองซินเจียง (Xinjiang) ในจีน
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ภาพที่ 2-10 เส้นทางรางรถไฟในประเทศปากีสถาน

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

2.5.1.3. การคมนาคมทางอากาศ
ประเทศปากีสถานมีท่าอากาศยานรวมกั นทั้งสิ้น 151 แห่งทั่วประเทศ (ในที่นี้ รวมท่า
อากาศยานที่ใช้ทั้งในเชิงพาณิชย์ และเชิงการทหาร) โดยแบ่งออกเป็นท่าอากาศยานในประเทศ
138 แห่ ง และท่ า อากาศยานนานาชาติ 13 แห่ ง ทั้ ง นี้ ท่ า อากาศยานที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด คื อ
สนามบินนานาชาติอิสลามาบัด (Islamabad International Airport) ในกรุงอิสลามาบัด
สาหรับท่าอากาศยานแห่งอื่นๆ ที่สาคัญในประเทศปากีสถาน ได้แก่ สนามบินละฮอร์
อัลมา (Lahore Allama Iqbal International Airport) เมืองละฮอร์, สนามบินการาจี จินนา (Karachi
Jinnah International Airport) เมืองการาจี, สนามบินเปชวาร์ บาชากัน (Peshawar Bacha Khan
International Airport) เมื อ งเปชวาร์ และสนามบิ น เควตตา (Quetta International Airport)
เมืองเควตตา
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ภาพที่ 2-11 สนามบิน/ท่าอากาศยานที่สาคัญในประเทศปากีสถาน

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

2.5.1.4. การคมนาคมทางน้า
ประเทศปากีสถานมีท่าเรือขนาดใหญ่อยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 11 แห่ง กระจายอยู่บริเวณเมือง
ท่าที่สาคัญของประเทศ อันได้แก่ เมืองปาสนี (Pasni) เมืองกาว์ดา (Gwadar) ในจังหวัดบาโลชิ
สถาน และเมืองการาจี (Karachi) ในจังหวัดสินธุ์ โดยท่าเรือสาคัญของประเทศ ได้แก่






ท่าเรือการาจี (Port of Karachi)
ท่าเรือบิน กาสิม (Port Bin Qasim)
ท่าเรือกาว์ดา (Port of Gwadar)
ท่าเรือปาสนี (Port of Pasni)
ท่าเรือเคติ (Port of Keti)
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ภาพที่ 2-12 ท่าเรือที่สาคัญในประเทศปากีสถาน
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โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการลงทุน
2.5.2.1. ระบบไฟฟ้า
ในปากีสถาน มีโรงผลิตกระแสไฟฟ้าหลายชนิด ทั้งโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่าน
หินและเชื้อเพลิงฟอสซิล โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานน้า โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือก และ
โรงงานผลิ ต ไฟฟ้ าพลั งงานนิว เคลี ยร์ ซึ่งใน 1 ปี สามารถผลิ ต กระแสไฟฟ้าได้ 94.65 พันล้ าน
กิ โลวัต ต์ต่อชั่วโมง (พลั งงานส่ วนใหญ่ มาจากโรงงานพลั งงานไฟฟ้าจากถ่านหินและเชื้อเพลิง
ฟอสซิล และโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานน้า)
ปั จ จุ บั น ปากี ส ถานยั ง คงประสบปั ญ หาขาดแคลนพลั ง งาน โดยจากการสั ม ภาษณ์
ผู้ประกอบการที่เข้าไปประกอบธุรกิจในปากีสถานในระหว่างการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก
(Fact Finding) ในปากีสถาน พบว่า กาลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันของปากีสถานอยู่ที่ราว
2 ใน 3 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของทั้งประเทศ ทาให้ในหลายพื้นที่ของประเทศ ยังคง
ประสบปัญหาไฟดับบ่อยครั้ง และบางครั้งกินระยะเวลานานหลายชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน
ซึง่ การใช้กระแสไฟฟ้ามีมากกว่าในฤดูอื่นๆ
2.5.2.2. ระบบน้าประปา
จากรายงาน Asian Water Development Outlook ของ ADB ปี 2556 พบว่ า ระบบ
น้าประปาของปากีสถานยังประสบปัญหาขาดแคลน และมีการหยุดไหลเป็นพักๆ ไม่เพียงแต่ใน
ชนบท หากแต่ในตัวเมืองขนาดใหญ่อย่างเมืองการาจีหรือเมืองละฮอร์ก็ประสบปัญหาเดียวกัน
ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัญหาขาดแคลนพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้าประปาในประเทศ
ในหลายจังหวัด
2.5.2.3. ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร
ระบบโทรคมนาคมและการสื่ อ สารของประเทศปากี ส ถานถื อ ว่ า มี ก ารพั ฒ นาที่
ค่ อ นข้ า งมาก อั น เนื่ อ งจากการลงทุ น โดยตรงจากต่ า ง ชาติ โดยจะพบว่ า จ านวนผู้ ใ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีอัต ราการเติบโตขึ้นอย่างมากในช่ว งหลายปีที่ผ่ านมาจากเดิมที่มีผู้ใช้ เ พี ยง
ประมาณ 3 แสนราย ในช่ ว งปี 2543 ขยายตั ว มาเป็ น 110 ล้ า นราย ณ สิ้ น สุ ด ปี 2552 และมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์ภาคพื้น (Land Line)
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ของปากีสถานนั้น กลับมีการพัฒนาอยู่น้อยกว่าในระบบโทรคมนาคมสื่อสารไร้สายอยู่มาก โดย
ปัจจุบัน มีผู้ใช้โทรศัพท์บ้านในปากีสถานอยู่เพียง 4.9 ล้านเลขหมายเท่านั้น (ข้อมูล ณ ปี 2557)
ทั้งนี้ ในปี 2555 จานวนประชากรในประเทศปากีสถานที่มีเครื่ องโทรศัพท์มือถือใช้ มี
จานวนทั้งสิ้น 125 ล้านคน โดยในปี 2557 จานวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 135.8 ล้านคน ในขณะที่
ตัวเลขจานวนประชากรที่เ ป็นผู้ใ ช้อินเตอร์เ น็ต ในปี 2552 มีจานวนทั้งสิ้ น 20.43 ล้านคน และ
เพิ่มขึ้นเป็น 21.3 ล้านคน ในปี 2557
2.5.2.4. ระบบการเงินและการธนาคาร
ระบบการเงิ นและการธนาคารของประเทศปากีส ถานเริ่ มเกิ ดขึ้ นหลั ง จากที่ ป ระเทศ
ปากีสถานได้รับเอกราชจากอังกฤษ โดยรัฐบาลได้มีการจัดตั้งธนาคารกลางของประเทศขึ้น (State
Bank of Pakistan) โดยมีสานักงานใหญ่อยู่ในเมืองการาจี ทาหน้าที่กากับดูแลสถานบันการเงิน
และธนาคารต่ า งๆ ในประเทศ ควบคู่ ไ ปกั บ การก าหนดนโยบายด้ า นการเงิ น ของประเทศ
นอกจากนี้ ธนาคารกลางปากีสถาน ยังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและบริหารในเงินทุนส ารอง
ระหว่างประเทศ จัดการด้านการพิ มพ์ธ นบัต รและเหรี ยญกษาปณ์ รวมไปถึ งพัฒนาและสร้ า ง
เสถียรภาพในระบบการเงินของประเทศ
ตารางที่ 2-4 แสดงรายชื่อธนาคารทีด่ าเนินการอยูใ่ นประเทศปากีสถาน
ตารางที่ 2-4 ธนาคารและสถานบันทางการเงินในประเทศปากีสถาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ธนาคาร/สถานบันการเงิน
ประเภท
First Women Bank Limited
National Bank of Pakistan
Public Sector
Sindh Bank Limited
Bank
The Bank of Khyber
The Bank of Punjab
Industrial Development Bank Limited
SME Bank Limited
Specialized Bank
The Punjab Provincial Cooperative Bank Ltd
Zarai Taraqiati Bank Limited
Allied Bank Limited
Askari Bank Limited
Private Bank
Bank Alfalah Limited

เว็บไซต์
http://www.fwbl.com.pk
http://www.nbp.com.pk
http://www.sindhbankltd.com
http://www.bok.com.pk
http://www.bop.com.pk
http://www.idbp.com.pk
http://www.smebank.org
http://ppcbl.punjab.gov.pk
http://www.ztbl.com.pk
http://www.abl.com
http://www.askaribank.com.pk
http://www.bankalfalah.com
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ลาดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ธนาคาร/สถานบันการเงิน
Bank Al Habib Limited
Faysal Bank Limited
Habib Bank Limited
Habib Metropolitan Bank Limited
JS Bank Limited
MCB Bank Limited
NIB Bank Limited
SAMBA Bank Limited
SILKBANK Limited
Soneri Bank Limited
Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited
Summit Bank Limited
United Bank Limited
AlBaraka Bank (Pakistan) Limited
BankIslami Pakistan Limited
Burj Bank Limited
Dubai Islamic Bank Pakistan Limited
Meezan Bank Limited
Citibank N.A. - Pakistan Operations
Deutsche Bank AG - Pakistan Operations
Deutsche Bank AG - Pakistan Operations
Industrial and Commercial Bank of China
Limited – Pakistan Branches
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited Pakistan Operations
HSBC Bank Oman S.A.O.G - Pakistan
Operations
FINCA Microfinance Bank Limited
Khushhali Bank Limited
APNA Microfinance Bank Limited
NRSP Microfinance Bank Limited
Pak Oman Microfinance Bank Limited
U Microfinance Bank Limited
Tameer Micro Finance Bank Limited
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ประเภท

Islamic Bank

เว็บไซต์
http://www.bankalhabib.com
http://www.faysalbank.com
http://www.hbl.com
http://www.hmb.com.pk
http://www.jsbl.com
http://www.mcb.com.pk
http://www.nibpk.com
http://www.samba.com.pk
http://www.silkbank.com.pk
http://www.soneribank.com.pk
http://www.standardchartered.com.
pk
http://www.summitbank.com.pk
http://www.ubl.com.pk
http://www.albaraka.com.pk
http://www.bankislami.com.pk
http://www.burjbankltd.com
http://www.dibpak.com/
http://www.meezanbank.com
http://www.citibank.com.pk
http://www.db.com/pakistan
http://www.db.com/pakistan

Foreign Bank
http://www.bk.mufg.jp
http://www.oiboman.com

Mirco Fianance
Bank/Institutions

http://www.kmfbank.com
http://www.khushhalibank.com.pk
http://www.apnabank.com.pk
http://www.nrspbank.com
http://www.pomicro.com
http://www.ubank.com.pk
http://www.tameerbank.com
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ลาดับ
ธนาคาร/สถานบันการเงิน
44 The First Micro Finance Bank Limited
45 Waseela Microfinance Bank Limited
ADVANS Pakistan Microfinance Bank
46
Limited
47 House Building Finance Company Limited
48 Pak Brunei investment Company Limited
49 Pak-China Investment Company Limited
50 PAIR Investment Company Limited
Pakistan Kuwait Investment Company
51
Limited
52 Pak Libya Holding Company Limited
53 Pak Oman Investment Company Limited
Saudi Pak Industrial & Agricultural
54
Investment Company Limited

ประเภท

Development
Finance
Institution

เว็บไซต์
http://www.mfb.com.pk
http://www.waseelabank.com
http:/www.advansgroup.com
http://www.hbfc.com.pk
http://www.pakbrunei.com.pk
http://www.pakchinainvest.com/
http://www.pairinvestment.com
http://www.pkic.com
http://www.paklibya.com.pk
http://www.pakoman.com
http://www.saudipak.com

ที่มา : State Bank of Pakistan (http://sbp.org.pk/f_links/index.asp; ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558)

2.5.2.5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ/เขตปลอดอากร/เขตส่งเสริมการส่งออก
ปัจจุบัน ประเทศปากีสถานมีเขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zone: EPZ)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศทั้งหมด 8 เขต โดยเป็นเขตที่เปิดดาเนินการแล้ว 7 เขต และกาลัง
อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 1 เขต (Gwadar EPZ) ดังแสดงในภาพที่ 2-13
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม (Industrial Park: IP) เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) และเขตอุตสาหกรรมพิเศษ (Industrial Estate: IE) หลาย
แห่งในประเทศ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คือ National Industiral Park
Development and Management Company (NIPDMC) มาเป็นผู้จัดตั้ง และกากับดูแลบริหารเขต
อุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ
โดยปั จ จุ บั น NIPDMC มี ก ารจั ด ตั้ ง เขตอุ ต สาหกรรมด้ ว ยกั น 4 แห่ ง ได้ แ ก่ Korangi
Creek Industrial Park, Bin Qasim Industrial Park, Rachna Industrial Park แ ล ะ Khaipur
Special Economic Zone
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ภาพที่ 2-13 เขตส่งเสริมการส่งออกในประเทศปากีสถาน

เขตส่งเสริมการส่งออกในประเทศปากีสถาน
Risalpur EPZ

Gujranwala EPZ

Saindak EPZ
Karachi EPZ

Duddar EPZ

Tuwairqi EPZ

Gwadar EPZ

Sialkot EPZ

Operational
Under Construction
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก Pakistan Export Processing Zone Authority (EPZA)
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2.6. นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายการค้า และนโยบายการต่างประเทศ
นโยบายเศรษฐกิจ
หน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบดูแลและเป็นผู้กาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ
ปากีสถาน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ปากีสถาน (Ministry of Commerce) ซึ่งเป็นผู้กาหนดนโยบาย
การค้า และดาเนินการด้านพหุ ภาคีแ ละความตกลงการค้ าระหว่างประเทศ ในขณะที่ Federal
Board of Revenue เป็นผู้ จัดเก็ บภาษีภายในประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารแห่งชาติปากีส ถาน
(State Bank of Pakistan: SBP) เป็ น ผู้ ก าหนดนโยบายการเงิ น ของประเทศ (Monetary and
Exchange Rate Policy) ทั้ ง นี้ The Economic Coordination Committee of the Cabinet (ECC)
เป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติแผนเศรษฐกิจและการค้าของปากีสถาน โดย ECC มีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่า งๆ เป็นสมาชิก นอกจากนี้ รัฐบาลปากีสถานยัง
ได้รับค าแนะนาต่างๆ จากสภาหอการค้ าแห่งต่างๆ ในประเทศ อาทิ Federation of Pakistan
Chambers of Commerce and Industry (FPCCI) Karachi Chamber of Commerce and Industry
(KCCI) Lahore Chamber of Commerce and Industry (LCCI) เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละ
ภาคอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่/จังหวัดของประเทศ
รัฐบาลปากีสถานได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เรียกว่า Pakistan Vision 2025 โดยมี
เป้ า หมายที่ จ ะท าให้ ป ระเทศปากี ส ถานเป็ น ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง-สู ง (Upper-Middle
Income Country) ภายในปี 2568 (2025) และเป็น 1 ใน 10 อันดับต้นของประเทศเศรษฐกิจโลก
ภายในปี 2590 (2047) จากแผนการดังกล่าว นาไปสู่การกาหนดแนวทางการพัฒนา 5 ปัจจัย
สาคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ เสถียรภาพและ
ความต่อเนื่องทางการเมือง กฎหมาย การแบ่งปันวิสัยทัศน์ สันติภาพและความมั่นคง และความ
เป็นธรรมในสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนดังกล่าว รัฐบาลปากีสถานจาเป็ นต้อ ง
ปฏิรูปโครงสร้างนโยบายทางการเงิน ควบคู่ไปกับการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐ การเก็บภาษี การ
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงาน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้
นาไปสู่การลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนว่ามีไฟฟ้าเพียงพอต่อ
การประกอบกิจการและมีความปลอดภัย ภายในประเทศ เนื่องจากประเทศปากีสถานมักประสบ
ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าใช้อยู่เสมอ เช่นเดียวกับปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ
ดังนั้น รัฐบาลปากีสถานจึงได้กาหนดเสาหลักของการพัฒนา 7 เสาหลัก ดังนี้ (1) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2) การกากับดูแลที่ดี (3) ความมั่นคงทางพลังงาน น้า และอาหาร (4)
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การเติบโตของภาคเอกชน (5) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy) โดยการ
สร้างมูลค่า (6) การปรับปรุงโครงสร้างการขนส่ง และ (7) การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค โดยรัฐบาล
มุ่งหวังว่าการพัฒนาทั้ง 7 เสาหลักจะนาไปสู่การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสูงถึง 150 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ในปี 2568 (ปัจจุบัน ปากีส ถานมีการส่ งออกอยู่ที่ราว 25 พันล้ า นเหรียญสหรั ฐ
(ข้อมูล ณ ปี 2557))
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวยังเชื่อมโยงไปยังนโยบายการลงทุน ซึ่งรัฐบาล
ดาเนินแผนดังกล่าวในปี 2556-2561 เพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ โดยการ
ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการลงทุ น รวมถึ ง ให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษในการลงทุ น โดยตรงราย
อุตสาหกรรมภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) ซึ่งอุตสาหกรรมหลักๆ ที่
ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ โครงสร้างสาธารณูปโภคและการสื่อสาร การผลิต พลังงาน เหมืองแร่
และการขุดเจาะ การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และอาหาร ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานให้มีประสิ ทธิภาพและมีความยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหารก็เป็นหนึ่งใน
นโยบายสาคัญของรัฐบาลปากีสถาน
นโยบายการค้า
2.6.2.1. ภาพรวมนโยบายการค้า
ในด้านการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ปากีสถาน (Ministry of Commerce)
เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการค้าของประเทศ รวมถึงจัดการการค้า
ในระดั บ คู่ ภ าคี พหุ ภ าคี และระดั บ ภู มิ ภ าคระหว่ า งปากี ส ถานและประเทศคู่ ค้ า อี ก ทั้ ง ยั ง มี
คณะกรรมการองค์การการค้าโลก (The WTO Council) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็น
ประธาน โดยคณะกรรมการทาหน้าที่ประสานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ WTO วางยุทธศาสตร์ในการ
เจรจาความตกลงการค้ า ระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง ประผานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งรั ฐ บาลและ
หน่วยงานท้องถิ่นในด้านการค้า
ระบบการค้าพหุภาคี (Multilateral Trading System) เป็นนโยบายด้านการค้าหลักของ
ประเทศปากีสถาน ซึ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณ
การค้ าระหว่า งปากี ส ถานและประเทศคู่ ภ าคี เสริมสร้างความร่ว มมือ ด้ านเศรษฐกิ จและสร้ า ง
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงกระตุ้นการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ และแสวงหาความร่วมมือในการส่งออกสินค้าใหม่ๆไปยังประเทศคู่ภาคี
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ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าปากีสถานมุ่งเน้นในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศที่เป็นสมาชิก
ความตกลงทางการค้าร่วมกับปากีสถานเป็นสาคัญ อย่างไรก็ตาม สาหรับการส่งออก ตลาดหลัก
ของปากีสถาน คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน ในขณะที่แหล่งนาเข้าหลักของปากีสถาน
คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน และสหภาพยุโรป
ทั้งนี้ รัฐบาลปากีสถานได้ดาเนินแผนยุทธศาสตร์การค้า ปี 2555-2558 (Strategic Trade
Policy Framework: STPF) เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า การส่ ง ออก ดั ง นั้ น รั ฐ บาลจึ ง ได้ ก าหนดหลั ก การ 7
ประการที่ต้องปฏิบัติ ได้แก่ (1) การค้าระหว่างภูมิภาค (2) สร้างความแข็งแกร่งในการบริหาร
จัดการการส่งเสริมการส่งออก (3) จัดสรรมาตรการที่มีประสิทธิภาพ (4) พัฒนาการริเริ่มส่งออก
(Export Initiatives) (5) เพิ่ ม การส่ ง ออกจากพื้ น ที่ ด้ อ ยพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ในปากี ส ถาน (6)
สนับสนุนการค้าภายในประเทศ และ (7) สร้างความแข็งแกร่งในกับการตรวจสอบและประเมิน
เครือข่ายการค้า ซึ่งนอกจากการค้าสินค้าแล้ว แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ยัง ครอบคลุมไปถึงการ
จัดตั้งหน่วยงานพั ฒนาการค้ าบริก าร (Services Trade Development Council) อีกทั้ง ยังมีการ
จัดตั้ง Trade Dispute Resolution Organization (TDRO) เป็นผู้ ไกล่ เ กลี่ยและตัดสินข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นระหว่างนักลงทุนชาวปากีสถานและคู่พิพาท ทั้งนี้ คาตัดสินของ TDRO ไม่ได้ผูกพันให้
คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม การจัดตั้ง TDRO มีจุดประสงค์เพื่ออานวยความสะดวก
และลดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องระหว่างนักลงทุน
2.6.2.2. การเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA)
ประเทศปากีสถานได้มีการทาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศ/กลุ่มประเทศต่างๆ โดย
ประเทศ/กลุ่มประเทศส่วนใหญ่ที่ประเทศปากีสถานมีการทาความตกลงด้วยนั้น เป็นประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศมุสลิม ดังแสดงในตารางที่ 2-5
ตารางที่ 2-5 ความตกลงทางการค้าของประเทศปากีสถานและประเทศคู่ภาคี
ความตกลงการค้าเสรี
South Asian Free Trade Area
(SAFTA)
Pakistan-Sri Lanka Free Trade
Agreement
Pakistan-China Free Trade
Agreement

ประเทศคู่ภาคี
ปากีสถาน – บังคลาเทศ – ภูฏาน – อินเดีย –
มัลดีฟส์ – เนปาล – ศรีลังกา
ปากีสถาน – ศรีลังกา
ปากีสถาน – จีน

สถานะการเจรจา
มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2549 (2006)
มีผลบังคับใช้
12 มิถุนายน 2548 (2005)
มีผลบังคับใช้
1 กรกฎาคม 2550 (2007)

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/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ความตกลงการค้าเสรี
Pakistan -Malaysia Free Trade
Agreement
Pakistan - Iran Preferential Trade
Agreement
Pakistan -Mauritius Preferential
Trade Agreement
Pakistan -Indonesia Preferential
Trade Agreement
Developing-8 group of countries
(D-8)
Economic Cooperation
Organization (ECO)
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ประเทศคู่ภาคี

สถานะการเจรจา
มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2551 (2008)
มีผลบังคับใช้
1 กันยายน 2549 (2006)
มีผลบังคับใช้
30 พฤศจิกายน 2550 (2007)
มีผลบังคับใช้
1 กันยายน 2556 (2013)

ปากีสถาน – มาเลเซีย
ปากีสถาน – อิหร่าน
ปากีสถาน – มอริเชียส
ปากีสถาน – อินโดนีเซีย

ปากีสถาน – บังคลาเทศ – อียิปต์ – อินโดนีเซีย
ยังไม่บังคับใช้
– อิหร่าน – มาเลเซีย – ไนจีเรีย – ตุรกี
ปากีสถาน – อิหร่าน – ตุรกี – อัฟกานิสถาน –
อาเซอร์ไบจาน – คาซัคสถาน – คีร์กีซ –
ยังไม่บังคับใช้
ทาจิสถาน – อุซเบกิสถาน – เติร์กเมนิสถาน

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

2.6.2.3. โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้า
โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของประเทศปากีสถาน แสดงไว้ในตารางที่ 2-6 และ 2-7 โดย
จะพบว่า อัตราภาษีนาเข้าที่ใช้จริง (MFN Applied Rate) เฉลี่ยของประเทศปากีสถาน อยู่ที่ร้อยละ
4.6 โดยในกลุ่ ม สิ น ค้ า เกษตรจะมี อั ต ราภาษี สู ง กว่ า ในกลุ่ ม สิ น ค้ า ที่ มิ ใ ช่ สิ น ค้ า เกษตร โดยเมื่ อ
พิจารณาแยกตามรายประเภทสินค้า สินค้าที่มีอัตราภาษีนาเข้าที่ใช้จริงเฉลี่ยสูงที่สุดของประเทศ
จะอยู่ในกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มและยาสูบ (Beverages & tobacco) โดยอัตราภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 48.9 ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีอัตราภาษีนาเข้าที่ใช้ จริงเฉลี่ยสูงรองลงมา ได้แก่ สินค้าในกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์จากนม (Dairy products) และเครื่องนุ่งห่ม (Clothing) (อัตราภาษีนาเข้าที่ใช้จริงเฉลี่ย
ของสินค้าทั้งสองกลุ่มอยู่ที่ร้อยละ 27.4 และ 24.8 ตามลาดับ)
ตารางที่ 2-6 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของประเทศปากีสถาน
Tariffs
Simple average final bound
Simple average MFN applied
Trade weighted average

Total
60.0
13.5
10.0

Product Groups
Agricultural
95.5
15.4
7.1

Non-Agricultural
54.8
13.2
10.4

ที่มา : รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2014
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ตารางที่ 2-7 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของประเทศปากีสถาน 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 %

92.9
100
100
108.3
102.6
97.1
112.5
99
13
82.4
64.5
64.9
66.4
57.3
57.8
23.2
25
66.3
61.1
64.2
61.5
64.1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
200
150
150
100
150
100
25
100
100
75
75
100
75
75
25
75
75
75
75
75

93.4
100
100
100
100
100
100
63.8
100
99.2
100
100
100
99.9
100
100
100
100
99.6
100
67.5
99.7

14.1
27.4
16.1
12.8
15.7
7.7
17.1
48.9
7.0
6.6
10.7
12.2
10.6
9.5
14.9
16.6
24.8
14.9
9.0
14.7
24.4
13.0

19.8
0
12.4
0
5.5
18.1
0
0
20.0
27.8
0.2
7.3
30.1
2.0
22.6
2.1
0
26.7
2.6
0.9
2.1
1.8

25
30
88
30
30
25
30
90
10
30
20
35
25
46
35
35
25
35
35
35
100
35

0.1
0.3
1.8
0.9
0.6
7.2
0.1
0.1
1.3
0.6
0.0
12.2
34.6
13.0
1.9
4.0
0.1
1.4
7.0
6.0
5.3
1.8

54.3
0
72.5
0
43.0
16.5
0
0
99.9
48.9
0.2
46.4
76.1
6.7
20.0
6.7
0
33.6
8.6
7.7
24.2
6.2

ที่มา : รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2014

นโยบายการต่างประเทศ
หน่ว ยงานหลั ก ของประเทศปากีส ถานที่ท าหน้ าที่ รับผิ ด ชอบในการก าหนดท่ า ที แ ละ
นโยบายการต่างประเทศของประเทศ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน (Ministry of
Foreign Affairs) ในภาพรวม ปากีสถานจะมุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์
กับประเทศมุสลิมและประเทศเพื่อนบ้านเป็นสาคัญ โดยสังเกตได้จากความตกลงการค้าเสรีและ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ปากีสถานได้เจรจา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศมุสลิ ม นอกจากนี้
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กระทรวงพาณิชย์ปากีสถาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านการค้าระหว่างประเทศ ยังมีเป้าหมายในการ
ใช้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือในการบรรเทาความยากจนในประเทศ และ
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศปากีสถานมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการขยาย
ความร่ว มมือ ระหว่ างปากี ส ถานกั บ ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิ จ ดังจะเห็นได้จากการที่
ประธานาธิบดีจีนไปเยือนประเทศปากีสถาน และได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงาน
ในโครงการ China-Pakistan Economic Corridor ซึ่งปากีสถานมุ่งหวังจะดึงดูดการลงทุนจากจีน
ในอุ ต สาหกรรมพลั ง งาน และโครงสร้ า งสาธารณู ป โภคด้ า นการคมนาคม ซึ่ ง หากประสบ
ความสาเร็จจะทาให้ประเทศปากีสถานกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
ใต้ โดยมีประเทศจีนเป็นคู่ค้าสาคัญของประเทศ (จากการพิจารณามูลค่าการนาเข้าและส่งออก จีน
ถือเป็นตลาดหลักที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของปากีสถาน) นอกจากนี้ ปากีสถานยังได้เข้าร่วมองค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ เช่น สหประชาชาติ (United Nations : UN) องค์การการค้าโลก (World
Trade Organization : WTO) เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความพยายามของปากีสถานที่ต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ และใช้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือหลักใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจของตน
ทั้งนี้ แม้ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศส่วนใหญ่ในปากีสถาน จะเปิดโอกาสให้
นักลงทุนต่างชาติเข้ามาดาเนินการได้หลายอุตสาหกรรม แต่การลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติ ยังไม่
สูงนัก ซึ่งเป็นเหตุมาจากความไม่ปลอดภัยจากการก่อการร้าย การขาดแคลนพลังงาน (ไฟฟ้าและ
ก๊าซ) และต้นทุนในการทาธุรกิจที่สูงมาก โดยจากการจัดอั นดับของธนาคารโลก (World Bank)
ปากีสถานถูกจัดอยู่ในอันดับ 128 จาก 189 เขตเศรษฐกิจในการจัดทาธุรกิจ (Doing Business) ใน
ปี 2558
สาหรับประเทศอื่นๆ ประเทศปากีสถานให้ความสาคัญกับประเทศมุสลิม จากการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างปากีสถานและมาเลเซีย จะเป็นไปในรูป แบบ WTO Plus กล่าวคือ
เปิดให้เข้าสู่ตลาดในประเทศได้มากกว่าที่กาหนดไว้ใน WTO นอกจากนี้ ปากีสถานยังให้ความ
ร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทาสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างญี่ปุ่น และประเทศ
สมาชิกอาเซียนอีกด้วย3

3 WT/TPR/S/311, 17 February 2015, p.30
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สาหรับประเทศไทยและประเทศปากีสถาน ได้มี การเริ่มเจรจาจัดทาความตกลงการค้า
เสรีร่วมกัน (Free Trade Agreement) ซึ่งปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการเจรจา โดยไทยมุ่งหวังที่จะใช้
ความสัมพันธ์ และ FTA ดังกล่าว ที่มีกับปากีสถานเป็นใบเบิกทางในการบุกตลาดประเทศแถบ
เอเชียใต้และตะวันออกกลาง

2.7. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
หน่วยงานสาคัญที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าและการลงทุน
 Board of Investment – ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ปากี ส ถาน (BOI
ปากีสถาน) เป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศปากีสถานหน่วยงานหนึ่งที่ถูกจัดตั้ งขึ้นเพื่อ
เป็นองค์กรในการกากับดูแล และสนับสนุนการลงทุนของประเทศ ทั้งนี้ BOI ปากีสถาน จะ
ค่อยสนับสนุนและช่วยเหลือนักลงทุน/ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ อาทิ การให้บริการด้าน
ข้ อ มู ล การลงทุ น การติ ด ต่ อ ประสานงานต่ า งๆ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผู้ประกอบการ ฯลฯ นอกจากนี้ BOI ปากีสถาน ยังตั้งเป้าที่จะสร้างบรรยากาศการลงทุน
ของประเทศให้เป็นที่น่าดึงดูดจากการลงทุนในต่างประเทศ ผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบ
ด้านการลงทุนที่ไม่ทันสมัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านการลงทุนในประเทศ
 Ministry of Commerce (MOC) – กระทรวงพาณิชย์ปากีสถาน เป็นหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดนโยบายด้านการค้าของประเทศ พร้อมไปกับกากับดูแล
การค้ าภายในประเทศ การออกกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ด้านการค้ า และสนับสนุน
ผู้ประกอบการและภาคเอกชนในประเทศในการทาธุรกิจ
 Ministry of Industries & Production (MOIP) – กระทรวงอุ ต สาหกรรมและการผลิ ต
ปากีสถาน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบายด้านการลงทุนในประเทศ
นอกจากนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมและการผลิตปากีสถาน ยังเป็นหน่วยงานที่กาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศปากีสถาน
 The Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industries (FCCI) – FCCI
หรือสหพันธ์สภาหอการค้า และอุตสาหกรรมปากีสถาน เป็นหน่วยงานภาคเอกชนซึ่ง เกิด
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จากการรวมกลุ่มของสภาหอการค้าต่างๆ ในประเทศ 44 หอการค้า และหน่วยงาน/องค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ที่เป็นภาคเอกชนอีกหลาย
ร้อยองค์กร โดยหน้าที่หลักของ FCCI คือ การเป็นกระบอกเสียงให้กับภาคเอกชนในการ
น าเอาความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะจากภาคเอกชนเสนอต่ อ รั ฐ บาลปากี ส ถาน ใน
ขณะเดียวกัน FCCI ยังคอยให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนในประเทศในด้านการค้ า
(การส่งออก) และการลงทุน ผ่านการสนับสนุนข้อมูลที่จาเป็นต่อการค้าและการลงทุนใน
ประเทศ เป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ
รวมไปถึงจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานสัมมนา นิทรรศการ เป็นต้น เพื่อสร้างบรรยากาศการ
ทาธุรกิจและการลงทุนในประเทศ พร้อมกับกระตุ้นและสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ
ตารางที่ 2-8 ที่อยู่สาหรับติดต่อของหน่วยงานสาคัญด้านการค้าและการลงทุนของประเทศปากีสถาน
หน่วยงาน
Board of Investment, Pakistan

ที่อยู่
Ataturk Avenue, G-5/1,
Islamabad

Ministry of Commerce of the
Government of Pakistan

Block “A” Pak-Secretariat,
Islamabad

Ministry of Industries &
Production of the Government
of Pakistan

Block “A” Pak-Secretariat,
Islamabad

The Federation of Pakistan
Chamber of Commerce and
Industries

Main Clifton, Karachi, Pakistan

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อ
Tel: +92 51-9224101
Fax: +92-51-9215554
E-mail: Website: boi.gov.pk
Tel: +92 51-9205708
Fax: +92 51-9205241
E-mail: mincom@commerce.gov.pk
Website: www.commerce.gov.pk/
Tel: +92 51-9205452
Fax: E-mail: Website: www.moip.gov.pk
Tel: +92 21-35873691
Fax: +92 21-35874332
E-mail: info@fpcci.com.pk
Website: fpcci.org.pk

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน

เวลาติดต่อราชการ
ในการติดต่อทางราชการ หน่วยงานราชการของประเทศปากีสถานเริ่มทาการตั้งแต่ 9.00
น. ถึง 17.00 น. และทาการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนทั่วไป สามารถ
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ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. อย่างไรก็ตาม ในวันศุกร์ เวลาทาการที่เหมาะแก่การ
ติดต่อหน่วยงานต่างๆ (รวมถึงในบางหน่วยงานเอกชน) อยู่ระหว่าง 9.00 ถึง 12.30 น. เนื่องจาก
เจ้าหน้าที/พนักงานมักจะไปมัสยิดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ ในช่วง
เดือนรอมฎอน เวลาทาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในปากีสถานอาจถูกเปลี่ยนแปลงให้
เร็วขึ้น เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่เข้าร่วมพิธีถือศีลอดในช่วงเทศกาลดังกล่าว
วันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดราชการของประเทศปากีสถาน แสดงไว้ในตารางที่ 2-8 โดยวันหยุดส่วนใหญ่ของ
ประเทศปากีสถานส่วนใหญ่ จะเป็นวันหยุดทางศาสนาอิสลาม ซึ่ง วันหยุดดังกล่าวจะไม่ต รงกัน
ในแต่ละปี และถูกกาหนดตามปฏิทินจันทรคติ
ตารางที่ 2-9 วันหยุดราชการของประเทศปากีสถาน
วัน-เดือน
1 มกราคม
5 กุมภาพันธ์
23 มีนาคม
1 พฤษภาคม
14 สิงหาคม
6 กันยายน
11 กันยายน
9 พฤศจิกายน
25 ธันวาคม

วันหยุดประจาชาติ
New Year's Day
Kashmir Solidarity Day
Pakistan Day
Labor Day
Independence Day
Defense Day
Death Anniversary of Quaid-e-Azam
Iqbal Day
Quaid-e-Azam Day

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

ธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจ
 การติดต่อทางธุรกิจ – การติดต่อทางธุรกิจจะใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อเป็น
หลัก โดยควรติดต่อทางอีเมล์หรือจดหมายอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ล่วงหน้าสาหรับ
การนัดพบ (แต่ในภาคเอกชนบางแห่ง สามารถติดต่อโดยเผื่อเวลาล่วงหน้าน้อยกว่า
นั้นได้) ทั้งนี้ เวลานัดประชุมที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงเวลาสายไปแล้ ว หรือช่วงเวลา
บ่ายต้นๆ
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 วันทางาน – ภาคธุรกิจในประเทศปากีสถานทั่วไปทางานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
โดยเฉลี่ยวันละ 8-9 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่ 09.00 – 18.00 น.
 การตรงต่อเวลา – ในการนัดประชุม ผู้นัดควรไปก่อนเวลาที่นัดหมาย และเตรียม
ตัวการประชุม
 การทักทาย/การต้อนรับ – ในการทักทายหรือต้อนรับทางธุรกิจ จะทักทายโดย
การจับมือ นอกจากนี้ เมื่อแยกจากกันแล้ว ก็ควรจับมืออีกครั้งหนึ่ง
 การแต่งกาย – ผู้ติดต่อควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเมื่อต้องติดต่อ นัดหมาย
หรือเข้าประชุมกับนักธุรกิจชาวปากีสถาน เช่นเดียวกับการนัดรับประทานอาหาร
ทางธุรกิจ (Working Dining) ที่ผู้นัดจะต้องแต่งกายให้สุภาพ
 อื่นๆ – นักธุรกิจชาวปากีสถานชอบทาธุรกิจกับคนคุ้นเคยอย่างมาก ดังนั้น การ
สร้างความสนิทสนมในการนัดพบครั้ งแรกถือเป็นสิ่งสาคัญ นอกจากนี้ แม้ว่าเวลา
ทางานทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 9.00-18.00 น. แต่ในทางปฏิบัติ ชาวปากีสถานนิยมนัด
หมายในช่ว งสายไปแล้ว เนื่อ งด้ว ยวิถีชีวิต ของชาวปากีสถานจะเริ่มรับประทาน
อาหารเย็นในช่ว งประมาณ 22.00 น. เป้นต้นไป และเข้านอนตอนดึกประมาณ
24.00 น. เป็นต้นไป ทาให้การนัดหมายในช่วงเช้าหรือเช้ามาก เกิดขึ้นได้ยาก ซึ่ ง
จะแตกต่างไปจากธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศไทยอยู่พอสมควร
พฤติกรรมผู้บริโภค
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศปากีสถานมีระดับรายได้ที่ไม่สูง โดยข้อมูลจาก World
Bank ในปี 2557 แสดงให้เห็นว่าระดับรายได้ต่อหัว (GDP per capita) ของประเทศปากีสานอยู่ที่
เพียง 1,343 เหรียญสหรัฐ
ปัจจุบัน ในประเทศปากีสถาน ยังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้าภายในสังคม โดยความ
แตกต่างระหว่างความเป็นอยู่และระดับรายได้ ของผู้มีรายได้สูง เมื่อเทียบกับผู้มีรายได้น้อย ยัง
ค่อนข้างมาก ในขณะเดียวกัน ระดับรายได้โดยเฉลี่ยของคนในเมืองหลวง รวมถึงเมืองสาคัญทาง
เศรษฐกิจ อันได้แก่ กรุงอิสลามาบัด และเมืองละฮอร์ จะค่อนข้างสูงกว่าระดับรายได้เฉลี่ยของผู้อยู่
อาศัยในเมือ งที่เ ป็นเมือ งเพาะปลู ก หรือ เมือ งอุต สาหกรรม เช่น เมือ งการาจี เมือ งราวัล ปิน ดี
เป็นต้น
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เนื่อ งด้ว ยประชากรส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศเป็นชาวมุส ลิ มกว่าร้อ ยละ 95 ของประชากร
ทั้งหมด ส่งผลให้ปัจจัยทางด้านศาสนา (Religion) เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ของ
ประชาชนในประเทศ ทั้งนี้ ในด้านการบริโภค ปากีถ สานมีสั ดส่ ว นค่าใช้จ่ายในสินค้ าประเภท
อาหารคิดเป็นสัดส่วนที่สูงต่อรายจ่ายทั้งหมด โดยผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศบริโภคเนื้อวัว เนื้อไก่
และเนื้อแกะ เป็นอาหารหลัก นอกจากนี้ ผู้คนในประเทศยังนิยมรับประทานอาหารจาพวกนม ชีส
และไข่ ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารทั้งหมด
ในด้านการเดินทางและการสั ญ จรในชีวิต ประจาวั น ผู้ ค นส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศเริ่มให้
ความสาคัญกับความอิสระและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ส่งผลให้ผู้คนหันมาบริโภคยานพาหนะ
ส่วนบุคคลมากขึ้น โดยในปี 2556 ร้อยละ 60 ของครัวเรือนภายในประเทศครอบครองยานพาหนะ
ส่วนบุคคลอย่างน้อย 1 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการครอบครองยานพาหนะประเภทจักรยาน คิด
เป็นร้อยละ 42.6 ของครัวเรือนภายในประเทศ ครอบครองจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 10 และ
ครอบครองรถยนต์ คิดเป็ฯร้อยละ 7.2
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักในการเดินทางของคนในประเทศ คือ ระดับราคาน้ามั นใน
ประเทศมี ค่ อ นข้างสู ง เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของคนในประเทศ ดังนั้น ผู้ ค นบางส่ ว นจึง ยัง
เดินทางสัญจรโดยรถสาธารณะ เช่น รถบัส และรถตู้ นอกจากนี้ การโดยสารวิธีอื่นๆ ในปากีสถาน
ได้แก่ รถแท็กซี่ และรถไฟ
ในด้านการพั ก ผ่ อ นหย่อ นใจ ในเมือ งที่ผู้ อ ยู่อ าศัย อยู่มาก และ/หรือ ผู้ ค นส่ ว นใหญ่ มี
รายได้ในระดับที่สูงขึ้นมาพอสมควรแล้ว เช่น มีระดับรายได้ปานกลางถึงระดับสูง เมืองดังกล่าวจะ
มีห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนต์ และภัตตาคารและร้านอาหารอยู่หลายแห่ง เพื่อให้ผู้คนได้พักผ่อน
หย่อนใจ อย่างไรก็ดี สาหรับในเมืองที่มีขนาดเล็ก หรือมีประชากรอาศัยอยู่น้อย หรือผู้คนในเมืองมี
ระดับรายได้ที่ไม่สูงมากนัก สถานพักผ่อนหย่อนใจข้างต้นจะยังมีอยู่น้อย โดยผู้คนในเมืองเหล่านั้น
จึงมักที่จะพักผ่อนหย่อนใจโดยการรับประทานอาหารกับคนในครอบครัวที่บ้านแทน
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2.8. ภาพรวมการค้า และการลงทุนของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ภาพรวมการค้าสินค้า
2.8.1.1. การส่งออก
การส่ ง ออกของประเทศปากี ส ถานมี ทิ ศ ทางที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยในปี 2557 ประเทศ
ปากีสถานมีมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 24,722.18 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากในปี
2552 ที่อยู่ที่ 17,554.70 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound
Annual Growth Rate หรือ CAGR) อยู่ที่ร้อยละ 7.09 ดังแสดงในภาพที่ 2-14
ประเทศปากีสถานมีการส่งออกที่กระจายตัวและไม่ได้ให้น้าหนักการส่งออกไปประเทศ
ใดประเทศหนึ่งมากนัก อันจะเห็นได้จากสัดส่วนการส่งออกสินค้าของประเทศในปี 2552-2557 ซึ่ง
ในตลาดส่งออก 5 อันดับแรกคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกเพียงร้อยละ 46 ดังแสดงในภาพที่ 2-15
โดยมีการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามากที่สุด (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของการส่งออก
ทั้งหมด) รองลงมา ได้แก่ จีน (ร้อยละ 10) อัฟกานิสถาน (ร้อยละ 8) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ร้อย
ละ 8) และสหราชอาณาจักร (ร้อยละ 6) ตามลาดับ
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2552-2557 นั้น ปากีสถานมีการส่งออกสินค้ามาประเทศไทยคิดเป็น
เพียงร้อยละ 0.44 ของมูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดส่งออกอื่ น
ประเทศไทยติดอยู่ในอันดับที่ 36 ของประเทศที่ปากีสถานมีการส่งออกไปมากที่สุด (ภาพที่ 2-16)
สาหรับสินค้าส่งออกที่สาคัญของประเทศปากีสถาน ได้แก่ ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้า
และห้องครัว รองลงมาเป็นข้าว ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผ้าทอ
ทาด้วยผ้าย และสูทและเครื่องแต่งตัวเป็นชุด ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 2-10
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มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศปากีสถาน ปี 2552-2557 จาแนกตามตลาดส่งออกหลัก

ภาพที่ 2-14 มูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศปากีสถานทั้งหมด ปี 2552-2557
จาแนกตามแหล่งส่งออกสาคัญ

สัดส่วนการส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศปากีสถาน ปี 2552-2557 จาแนกตามตลาดส่งออกหลัก
ภาพที่ 2-15 สัดส่วนการส่งออกของประเทศปากีสถาน
ไปยังตลาดส่งออกสินค้าสาคัญ ปี 2552-2557

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)
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ตลาดส่
งออกสิ
าที่สนาคั
2552-2557
ภาพที่ 2-16
ตลาดส่นงค้ออกสิ
ค้าญ
ที่สของประเทศปากี
าคัญของประเทศปากีสสถาน
ถาน ปีปี 2552-2557
ประเทศคู่ค้าสาคัญ 5 อันดับแรก

สัดส่วน ปี 2552-2557 : %

20.00%

15.00%

ประเทศตลาดใหม่เป้าหมาย 4 ประเทศ
(ไนจีเรีย คีร์กีซ ปากีสถาน และบังกลาเทศ)

United States of America

ประเทศไทย

10.00%

United Kingdom
Korea, Republic of

5.00%

Hong Kong, China
-5.00%

China

Afghanistan

United Arab Emirates

Turkey

0.00%
0.00%

Saudi Arabia
Sri Lanka

Italy
France

5.00%

10.00%

South Africa

Thailand
-5.00%

Germany
Belgium
Bangladesh
Spain
India
Netherlands 15.00%

Kenya
20.00%

Nigeria

อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2552-2557

หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble คือมูลค่าการส่งออก หรือนาเข้า ปี 2557
ที่มา: โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre
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ตารางที่ 2-10 สินค้าส่งออกสาคัญ 5 อันดับแรกของประเทศปากีสถาน
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)
สินค้าส่งออกสาคัญของประเทศปากีสถาน
มูลค่าส่งออกเฉลี่ย
ของปากีสถาน
ปี 2552-2557
138,768.31

คิดเป็น
สัดส่วน
(ร้อยละ)
100.00

ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้าและห้องครัว
13,235.03
ข้าว
10,106.77
ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย
9,179.48
น้าหนัก ไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อการขายปลีก
4
HS5209 ผ้าทอทาด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่รอ้ ยละ 85 ขึ้นไป โดยน้าหนัก
4,473.94
และหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร
5
HS6203 สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว
4,389.30
ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขา
สั้น (นอกจากชุดว่ายน้า) ของบุรษุ และเด็กชาย
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

9.54
7.28
6.61

No

Hs Code

TOTAL
1
2
3

รายการสินค้า
ทุกรายการสินค้า

HS6302
HS1006
HS5205

3.22
3.16

2.8.1.2. การนาเข้า
สาหรับการนาเข้าสินค้าของประเทศปากีสถาน พบว่าในช่วงระหว่างปี 2552-2557 การ
นาเข้าของปากีสถานมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นพอประมาณ โดยค่อนข้างคงตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ดัง
เห็นได้จากในภาพที่ 2-17 การนาเข้าของปากีสถานเพิ่มสูงขึ้นในช่วงระหว่างปี 2552-2554 และมี
การเติบโตที่ช้าลงในช่วงปี 2555 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม การนาเข้ายัง มีทิศทางที่
เพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR อยู่ที่ร้อยละ 8.52
ทั้งนี้ แหล่งนาเข้าสินค้าที่สาคัญของประเทศปากีสถาน ได้แก่ จีน ซึ่งมูลค่าการนาเข้า
จากจีนของปากีสถานคิดเป็นร้อยละ 16 ของการนาเข้าทั้งหมดของประเทศ ส่วนแหล่งนาเข้าที่มี
สัดส่วนมูลค่าการนาเข้าสินค้ารองลงมา ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต ซาอุดิอาระเบีย และ
มาเลเซีย ตามลาดับ (ภาพที่ 2-18)
หากพิจารณาการนาเข้าสินค้ า ของปากีสถานในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างปี 25522557) จะพบว่า ปากีสถานมีการนาเข้าจากประเทศไทยที่ค่อนข้างสูงกว่า โดยคิดเป็นส่วนแบ่งการ
นาเข้าเท่ากับร้อยละ 1.79 ของการนาเข้าทั้งหมดของปากีสถาน เทียบเป็นอันดับที่ 12 ของแหล่ง
นาเข้าทั้งหมดของประเทศปากีสถาน (ภาพที่ 2-19)
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สาหรับสินค้านาเข้าที่สาคัญของปากีสถาน ได้แก่ น้ามันปิโตรเลียม น้ามันปาล์มและเฟรกชันของน้ามันปาล์ม เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์สาหรับเครือข่าย
เซลลูลาร์ หรือสาหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ และรถยนต์สาหรับขนส่ง (ตารางที่ 2-11)

มูลค่าการนาเข้าสินค้าทั้งหมดของประเทศปากีสถาน ปี 2552-2557 จาแนกตามแหล่งนาเข้าหลัก
ภาพที่ 2-17 มูลค่าการนาเข้าสินค้าของประเทศปากีสถานทั้งหมด ปี 2552-2557 จาแนกตามแหล่งนาเข้าสาคัญ
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การนาเข้
2552-2557
จาแนกตามแหล่
นาเข้สถานาหลัก
2-54 าสินค้าทั้งหมดของประเทศปากีสถาน ปี
รายงานศึ
กษาระเบียบการลงทุ
น/การทาธุรกิจในสาธารณรัฐอิสงลามปากี

ภาพที่ 2-18 สัดส่วนการนาเข้าของประเทศปากีสถานจากแหล่งนาเข้าสาคัญในปี 2552-2557

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)
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ภาพทีง่ น
2-19
นค้ญ
าทีของประเทศปากี
่สาคัญของประเทศปากี
สถาน
2552-2557
แหล่
าเข้แหล่
าสินงนค้าเข้
าทีา่สสิาคั
สถาน
ปี ปี2552-2557

สัดส่วน ปี 2552-2557 : %

20.00%

ประเทศคู่ค้าสาคัญ 5 อันดับแรก
China

United Arab Emirates

15.00%

ประเทศตลาดใหม่เป้าหมาย 4
ประเทศ (ไนจีเรีย คีร์กีซ
ปากีสถาน และบังกลาเทศ)
ประเทศไทย

10.00%

Saudi Arabia
Kuwait

United States of America

Malaysia 5.00%
United KingdomGermany

Australia Italy
-10.00%

Korea, Republic of

CanadaFrance
-5.00%

0.00%
0.00%

Bangladesh
-5.00%

Japan
Thailand
5.00%

Nigeria

India

Taipei, Chinese
10.00%

Singapore
15.00%

20.00%

Indonesia
25.00%

Oman
30.00%

35.00%

40.00%

อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2552-2557

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 อันดับแรกของประเทศปากีสถาน
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ)
สินค้านาเข้าสาคัญของประเทศปากีสถาน
No

Hs Code

TOTAL
1

รายการสินค้า
ทุกรายการสินค้า

HS2710

มูลค่านาเข้าเฉลี่ย
ของปากีสถาน
ปี 2552-2557
247,832.34

น้ามันปิโตรเลียมและน้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัส นอกจากที่เป็นน้ามันดิบ
40,537.41
รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อนื่ ซึ่งมีน้ามันปิโตรเลียม
หรือน้ามันที่ได้จากแร่บิทูมินัสตั้งแต่รอ้ ยละ 70 ขึ้นไปโดยน้าหนัก ซึ่ง
น้ามันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น เศษน้ามัน
2
HS2709 น้ามันปิโตรเลียมดิบและน้ามันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส
22,592.22
3
HS1511 น้ามันปาล์มและแฟรกชันของน้ามันปาล์ม จะทาให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม
9,234.54
แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี
4
HS8517 เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครือ่ งโทรศัพท์สาหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือ
5,055.17
สาหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆสา หรับการส่งหรือการ
รับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สาหรับการสื่อสาร
ในระบบเครื่อข่ายทางสายหรือไร้สาย
5
HS8703 รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสาหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก
3,390.00
(นอกจากของตามประเภทที่ 87.02) รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International Trade Centre (ITC)

คิดเป็นสัดส่วน
(ร้อยละ)
100.00%
16.36%

9.12%
3.73%
2.04%

1.37%

ภาพรวมการค้าบริการ
2.8.2.1. การส่งออก
ด้านการส่งออกบริการของประเทศปากีสถาน พบว่า ค่อนข้างมีความผันผวนในช่วง 6 ปี
ที่ผ่นมา (2552-2557) แต่โดยภาพรวม มีการเพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 ปากีสถานมีมูลค่าการส่งออก
บริการอยู่ที่ 5,764.00 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการส่งออกบริการในปี 2552 ที่อยู่ที่
3,967.00 ล้านเหรียญสหรัฐ และคิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR เท่ากับร้อยละ 7.81 ดังแสดง
ในภาพที่ 2-20
การค้าบริการทั้งหมดของปากีสถาน มีการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 57.37 สาหรับบริการ
เชิงพาณิชย์ และร้อยละ 42.63 สาหรับบริการภาครัฐ ทั้งนี้ บริการเชิงพาณิชย์ที่ปากีสถานส่งออก
ได้ ม าก ได้ แ ก่ บริ ก ารด้ า นการขนส่ ง (Transportation) การบริ ก ารด้ า นการโทรคมนาคมและ
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การสื่ อ สาร (Telecommunication, Computer, & Information Services) และบริ ก ารด้ า นธุ ร กิ จ
อื่นงๆออกบริ
(Other กBusiness
Services) ดัสงภาพที
มูลค่าการส่
ารของประเทศปากี
ถานทั่ ้ง2-21
หมด ปี 2552-2557 จาแนกตามประเภทบริการ
ภาพที่ 2-20 มูลค่าการส่งออกบริการของประทศปากีสถานทั้งหมด ปี 2552-2557
จาแนกเป็นประเภทบริการ
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สัดส่วนประเภทบริการที่ปากีสถานส่งออกเฉลี่ยปี 2552-2557
ภาพที่ 2-21 สัดส่วนประเภทบริการที่ประเทศปากีสถานส่งออกเฉลี่ยปี 2552-2557
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2-59

2.8.2.2. การนาเข้า
ปากีสถานมีการนาเข้าบริการในทิศทางที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆ ในช่วงระหว่างปี
2552-2557 โดยมู ล ค่ า การน าเข้ า เพิ่ ม ขึ้ น จาก 6,535.43 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ในปี 2552 เป็ น
8,217.00 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557 คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR อยู่ที่ร้อยละ 4.43 ดัง
แสดงในภาพที่ 2-23
การนาเข้าบริการส่วนใหญ่คิดเป็นกว่าร้อยละ 91.25 ของมูลค่าการนาเข้าบริการทั้งหมด
เป็นการนาเข้าบริการเชิง พาณิชย์ ดังแสดงในภาพที่ 2-24 โดยบริการที่นาเข้ามากที่สุด ได้แก่
บริการด้านการขนส่ง (Transportation) การบริการด้านการท่องเที่ยว (Travel) และบริการด้าน
มูลค่าการน
การของประเทศปากี
สถานทั้งหมด ปี 2552-2557 จาแนกตามประเภทบริการ
ธุรกิาเข้
จอืา่นบริ
ๆ (Other
business Services)
ภาพที่ 2-22 มูลค่าการนาเข้าบริการของประทศปากีสถานทั้งหมด ปี 2552-2557
จาแนกเป็นประเภทบริการ
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สัดส่วนประเภทบริการที่ปากีสถานนาเข้าเฉลี่ยปี 2552-2557
ภาพที่ 2-23 สัดส่วนประเภทบริการที่ประเทศปากีสถานนาเข้าเฉลี่ยปี 2552-2557
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ภาพรวมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในส่ ว นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จะพบว่า ในปี 2557 ปากีส ถานมีทิศ
ทางการลงทุ น ที่ ล ดลงจากในปี 2552 โดยหากพิ จ ารณาจากมู ล ค่ า การลงทุ น โดยตรง จาก
ต่างประเทศของปากีสถานในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างปี 2552-2557) มีอัตราการเติบโตแบบ
CAGR ที่ติดลบเท่ากับร้อยละ 5.33 ดังภาพที่ 2-24 ทั้งนี้ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของ
ถานมีกนารลดลงอย่
างมากในปี
2555 แต่ก็กลับมาเพิ
่มขึระหว่
้นในปีาถงปีัดมา
มูปากี
ลค่าสการลงทุ
โดยตรงจากต่
างประเทศของประเทศปากี
สถาน
2552-2557
ภาพที่ 2-24 ข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศปากีสถาน ปี 2552-2557

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก UNCTAD
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก UNCTAD

สาหรับประเทศผู้ลงทุนหลักในปากีสถาน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ สหราช
อาณาจักร ฮ่องกง จีน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์4

4 ข้อมูลจาก UNCTAD ณ ปี 2555
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3-1

บทที่ 3
นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
3.1. นโยบายด้านการลงทุน
การลงทุ น จากต่ า งชาติ มี บ ทบาทต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ปากี ส ถานเป็ น อย่ า งมาก
นับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักร รัฐบาลปากีสถานจึงมีความพยายามดึงดูดการลงทุน
จากต่างชาติตั้งแต่ปี 2497 โดยมีจุดมุ่งหมายให้เพื่อนาความรู้ทักษะการผลิตชั้นสูงจากต่างประเทศ
มาพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยมีการให้สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุนจากต่างชาติ
รวมถึงมีการผ่อนคลายกฎระเบียบการลงทุน และลดขั้นตอนทางราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ลงทุนจากต่างชาติ แต่เนื่องด้วยปัญหาความขัดแย้งและสงครามในภูมิภาค และความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองภายในประเทศ ทาให้นโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุนไม่มีความต่อเนื่อง ส่งผล
ให้การลงทุนในประเทศต้องหยุดชะงักไป
เริ่ ม ตั้ ง แต่ ช่ ว งปลายทศวรรษ 1980 มี ค วามพยายามในการปฏิ รู ป กฎระเบี ย บอย่ า ง
ต่อเนื่อง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การส่งคืนกาไร และการให้สินเชื่อ
ต่อบริษัทต่างชาติ รวมถึงการเปิ ดให้จาหน่ายหุ้น การออกหุ้นสามัญ การทาธุรกรรมในสกุล เงิน
ต่ า งชาติ และการท าธุ ร กรรมในตลาดหลั ก ทรั พย์ ซึ่ ง เป็ น การลดกฎระเบี ย บส าหรั บ นั กลงทุน
ชาวต่างชาติที่ล งทุนในปากี ส ถาน ซึ่งถื อ ว่าปากีส ถานเป็นประเทศที่ผ่ อ นคลายการลงทุ น จาก
ต่างชาติเป็นอย่างมาก ในช่ว งเวลาเดียวกัน เมื่อเทียบกับประเทศข้างเคียงในภูมิภาคเอเชียใต้
ทาให้นักลงทุนต่างชาติมีความคุ้นเคยกับการลงทุนในปากีสถานเป็นอย่างดี อีกทั้งยังทาให้รัฐบาล
ปากีสถานมีประสบการณ์ในการบริหารนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ และผ่อนคลาย
นโยบายเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดการลงทุนได้เป็นอย่างดี
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ปากีสถานจึงได้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนปากีสถาน (BOI ปากีสถาน) ในปี 2540 และได้เริ่มเปิดเสรีการลงทุนในภาค
บริการ บริการทางสังคม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และภาคการเกษตร ต่อทั้งนักลงทุนต่างชาติ
และนักลงทุนในประเทศ ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่สาคัญต่อการผนวกเศรษฐกิจปากีสถานให้เป็นส่วน
หนึ่งของเศรษฐกิจโลกอย่างแท้จริง โดยนโยบายในปี 2540 นี้ได้วิวัฒนาการกลายเป็นแม่แบบ
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สาคัญที่กาหนดทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเรื่อยมา สาหรับนโยบาย
การส่งเสริมการลงทุนในปี 2556 ที่กาหนดไว้ภายใต้แผนสนับสนุนการลงทุนระยะเวลา 5 ปี 2556
ถึง 2560 (Pakistan FDI Policy 2013-2017) ยังคงเน้นย้าถึงการดาเนินนโยบายการลงทุนแบบ
เปิดเสรีและครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาระบบเศรษฐกิ จ
ของประเทศ และให้เป็นเป็นไปตามทิศทางการลงทุนในระดับโลกภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่กาลัง
ชะลอตัว โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่รัฐบาลปากีสถานส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษมีดังต่อไปนี้
 การลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีชีวภาพ
 การลงทุ น ในการก่ อ สร้ า งระบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน อาทิ โครงสร้ า งถนน
เครือข่ายทางรถไฟ ท่าเรือ ระบบการขนส่งมวลชน โครงข่ายท่อขนส่งน้ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าที่ผลิตจากพังน้า และระบบโทรคมนาคม
 การลงทุนในอุตสาหกรรมการบริการทางการเงินและการท่องเที่ยว
 การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานท้องถิ่นจานวนมาก อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่อง
หนังและสิ่งทอ
 การลงทุนในอุตสาหกรรมการประมง การปศุสัตว์ และการเพาะปลูก
 อุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ามันและก๊าซธรรมชาติ
เป้าหมายสาคัญอีกประการหนึ่งของแผนการส่งเสริมการลงทุนนี้ คือความพยายามที่จะ
ทาให้กระบวนการและขั้นตอนในการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุน ง่ายขึ้น อันเป็นนโยบายที่ประเทศ
กาลังพัฒนาหลายประเทศกาลังดาเนินอยู่ กล่าวคือ การรวมขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจให้กากับอยู่
ภายใต้หน่วยงานเดียว เพื่ออานวยความสะดวกนักลงทุน (One-Window-Operation)
ปากี ส ถานเป็ น ประเทศที่ มี น โยบายที่ ก ารลงทุ น ที่ ค่ อ นข้ า งเปิ ด กว้ า ง เกื อ บทุ ก
อุตสาหกรรมได้ถูกเปิดเสรีแล้ว ยังมีเพียงกลุ่มอุตสาหกรรมไม่กี่กลุ่มที่ถูกจากัดสัดส่วนการถือหุ้น
ของชาวต่างชาติ และไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรมใดที่ได้รับการสงวนไว้สาหรับการลงทุนในประเทศ
เท่านั้น อีกทั้งไม่มีข้อบังคับการขออนุญาตการลงทุน
ประเทศปากีสถานยังดาเนินแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการ
จัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงมีแนวทางการมอบสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนที่น่าดึงดูดมาก
ขึ้น ทาให้ พื้ นที่เ หล่ า นี้มี ค วามพร้อ มต่อ การจั ดตั้งโรงงาน ฐานการผลิ ต มากกว่ าพื้ น ที่อื่นๆ ใน
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ประเทศ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZ) กับเขต
ส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zone: EPZ)

3.2. กฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน
กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ
กฎหมายการลงทุ น จากต่ า งประเทศ พ.ศ. 2519 (Foreign Private Investment
(Promotion and Protection) Act, 1976) กาหนดสิทธิพื้นฐานที่นักลงทุนชาวต่างชาติจะได้รับเมื่อ
เดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศปากีสถาน ทั้งสิทธิในการรับความคุ้มครองจากภาครั ฐ และสิทธิใน
การส่งเงินกาไรและเงินลงทุนกลับประเทศโดยไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งอนุญาตให้ชาวต่างประเทศถือหุ้น
กิจการทั้งหมดในประเทศปากีสถานได้ (ยกเว้นกิจการในอุตสาหกรรมบางประเภท ซึ่งรวมถึ ง
อุตสาหกรรมธุรกิจการบิน กิจการธนาคาร กิจการเกษตรกรรม และกิจการสื่อโทรทัศน์และวิทยุ)
ทั้งนี้ รัฐบาลปากีสถานกาหนดนโยบายการลงทุนโดยแบ่งประเภทอุตสาหกรรมออกเป็นทั้งหมด 5
ประเภท ได้แก่
 อุต สาหกรรมภาคการผลิ ต (Manufacturing) – นักลงทุนต่างชาติ ส ามารถถื อ หุ้น
กิจการกิจการได้ทั้งหมด และไม่ต้องขออนุญาตการดาเนินกิจการจากทางรัฐบาล
ปากี ส ถาน และไม่มีข้อ จากัดเกี่ยวกับกระบวนการผลิ ต ที่ตั้งกิจการ ขนาดของ
กิจการ และมูลค่าการลงทุนขั้นต่า ยกเว้นการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธ
และกระสุน การผลิตระเบิดแรงสูง การผลิตสารกัมมันตภาพรังสี การพิมพ์ธนบัตร
และโรงกษาปณ์
 ภาคการบริก าร (Services) - นักลงทุ นต่างชาติ ส ามารถถื อ หุ้น กิ จการกิ จการได้
ทั้งหมด แต่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของปากีสถานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ
ในบางสาขาการลงทุน และนักลงทุนต่างชาติต้องลงทุนขั้นต่าเป็นมูลค่า 150,000
เหรียญสหรัฐ
 ภาคเกษตรกรรม (Agriculture) - นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ส ามารถถื อ หุ้ น กิ จ การได้ ใ น
สั ด ส่ ว นไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 60 ยกเว้ น ในกิ จ การการเกษตรแบบมี สั ญ ญา (Contract
Farming) ที่นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นทั้งหมดได้ ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติ
ต้องลงทุนขั้นต่าเป็นมูลค่า 300,000 เหรียญสหรัฐ
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 ภาคโครงสร้ า งพื้ น ฐานและการพั ฒ นาสั ง คม ( Infrastructure and Social) –
นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นกิจการกิจการได้ทั้งหมด ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติ
ต้องลงทุนขั้นต่าเป็นมูลค่า 300,000 เหรียญสหรัฐ
 ภาคบริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและโทรคมนาคม ( IT and Telecom
Services) – นักลงทุนต่างชาติ ส ามารถถือ หุ้นกิจการกิจการได้ทั้งหมด ทั้งนี้ นัก
ลงทุนต่างชาติต้องลงทุนขั้นต่าเป็นมูลค่า 300,000 เหรียญสหรัฐ
ชาวต่ า งชาติ ที่ จ ะลงทุ น นอกเขตส่ ง เสริ ม การส่ ง ออกหรื อ เขตอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ไม่
จาเป็นต้องขออนุญาตการลงทุนจากหน่วยงานใดๆ โดยตารางที่ 3-1 ได้สรุปข้อจากัดด้านการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศปากีสถาน
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ตารางที่ 3-1 ข้อจากัดการลงทุนในประอุตสาหกรรมต่างๆ
อุตสาหกรรมภาคการผลิต
(Manufacturing Sector)

ภาคการบริการ
(Services Sector)

ภาคเกษตรกรรม
(Agriculture)

ภาคโครงสร้างพื้นฐานและ
การพัฒนาสังคม
(Infrastructure and Social)

ภาคบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคม
(IT and Telecom Services)

การขออนุญาตการลงทุน

ไม่ต้องขออนุญาตการลงทุนจากรัฐบาล
ปากีสถาน ยกเว้นการลงทุนในอุตสาหกรรม
ไม่ต้องขออนุญาตการลงทุนจากรัฐบาลปากีสถาน แต่จะต้องได้รบั ใบอนุญาตการดาเนินธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
การผลิตอาวุธและกระสุน การผลิตระเบิด
ประเภทกิจการ/อุตสาหกรรมที่ลงทุน (ตามที่ปรากฏในตารางที่ 3-2)
แรงสูง การผลิตสารกัมมันตภาพรังสี การ
พิมพ์ธนบัตร และโรงกษาปณ์

สิทธิในการส่งเงินทุน
กาไร หรือเงินปันผลกลับ
ต่างประเทศ

สามารถทาได้โดยไม่มีเงื่อนไข

สัดส่วนการถือหุ้นโดย
ชาวต่างชาติสูงสุด
มูลค่าการลงทุนขั้นต่า

นักลงทุนชาวต่างชาติมีสิทธิในการถือหุ้น
ทั้งหมด
ไม่มี

นักลงทุนชาวต่างชาติมีสิทธิใน
การถือหุ้นทั้งหมด (ยกเว้นใน
อุตสาหกรรมธุรกิจการบิน
กิจการธนาคาร และกิจการสื่อ
โทรทัศน์และวิทยุ)
150,000 เหรียญสหรัฐ

นักลงทุน
ชาวต่างชาติมีสิทธิ
ในการถือหุ้นสูงสุด
ร้อยละ 60

นักลงทุนชาวต่างชาติมีสิทธิใน นักลงทุนชาวต่างชาติมีสิทธิใน
การถือหุ้นทั้งหมด
การถือหุ้นทั้งหมด
300,000 เหรียญสหรัฐ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล
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อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะต้องขอรับใบอนุญาตพิเศษจากหน่วยงานของรัฐบาลปากีสถาน
ก่อนการเริ่มดาเนินกิจการในอุตสาหกรรมบางประเภท ตามที่ปรากฏในตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-2 ประเภทธุรกิจ/กิจการที่ต้องได้รับการอนุญาตพิเศษ
ก่อนการเริ่มดาเนินกิจการในปากีสถาน
ประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม
กลุ่มธุรกิจธนาคาร (Banking)
กลุ่มธุรกิจสถาบันทางการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร
(Non-Banking Finance Company)
กลุ่มธุรกิจบริการอารักขา (Security Service
Providing Company)
กลุ่มธุรกิจนายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ระดับ
องค์กร (Corporate Brokerage House)
กลุ่มธุรกิจบริการการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ (Money Exchange Company)
กลุ่มธุรกิจการให้บริการสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Network)
องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
องค์กรการค้า

หน่วยงานผู้ควบคุม
กระทรวงการคลังปากีสถาน (Ministry of Finance) และ
ธนาคารกลางปากีสถาน (State Bank of Pakistan)
Securities and Exchange Commission of Pakistan
กระทรวงมหาดไทยปากีสถาน (Interior Division)
ตลาดหุ้นแห่งปากีสถาน (Stock Exchange)
ธนาคารกลางปากีสถาน (State Bank of Pakistan)
คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมของปากีสถาน
(Pakistan Telecommunication Authority)
Securities and Exchange Commission of Pakistan
กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce)

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) และเขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zone)
นั ก ลงทุ น ชาวต่ า งชาติ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเลื อ กสถานที่ จั ด ตั้ ง ฐานการผลิ ต ได้ อ ย่ า งเสรี ทั้ ง นี้
นอกจากในพื้นที่ทั่วไปในประเทศปากีสถาน นักลงทุนยังสามารถลงทุนในพื้นที่พิเศษสองประเภท
ได้ แ ก่ (1) เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (Special Economic Zones) และ (2) เขตส่ ง เสริ ม การส่ ง ออก
(Export Processing Zone) โดยสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับเมื่อลงทุนในเขตพื้นที่พิเศษสอง
เขตนี้ นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนทั่วไปที่รัฐบาลกลางปากีสถานเป็นผู้กาหนดคือ
การอานวยความสะดวกการลงทุนต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจจนถึงการเข้าถึงโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น น้าประปาหรือไฟฟ้า โดยนักลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในเขตอุตสาหกรรมพิเศษทั้ง
สองแห่งจะต้องยื่นคาขอเข้าร่วมกับหน่วยงานที่กากับดูแลเขตนั้นโดยตรง
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กฎหมายแรงงาน
3.2.2.1. ข้อกาหนดเรื่องเวลาการทางานและวันลาในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ภายใต้กฎหมายการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2475 (Factory Act, 1934) กาหนดไว้
ว่า แรงงานที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะสามารถทางานได้ไม่เกินวันละ 9 ชม. และไม่เกิน 48
ชม. ตลอดทั้งสัปดาห์ และหากแรงงานที่ว่าจ้างยังมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์และไม่น้อยกว่า 14 ปี
บริบูรณ์ จะสามารถทางานได้ไม่เกินวันละ 7 ชม. และไม่เกิน 42 ชม. หากพิจารณาเป็นสัปดาห์
ทั้งนี้ สาหรับการว่าจ้างแรงงานที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องได้การรับรองเรื่องสภาพร่างกายจาก
แพทย์ ในอีกกรณีหนึ่ง ถ้าเป็นการว่าจ้างแรงงานที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แรงงานที่ ว่าจ้าง
จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และจะสามารถทางานได้ไม่เกิน 56 ชม. ตลอดทั้งสัปดาห์
ในกรณีที่เป็นการว่างจ้างแรงงานเพื่อให้ปฏิบัติงานในโรงงานที่ประกอบธุรกิจการผลิตผ้า
ฝ้าย กาแฟ ชา สีย้อม ยาง และน้าตาล แรงงานที่ว่าจ้างจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และจะ
สามารถทางานได้ไม่เกินวันละ 10 ชม. และไม่เกิน 50 ชม. ตลอดทั้งสัปดาห์
ในส่วนการอนุญาตให้ลา กฎหมายการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2475 (Factory Act,
1934) ยังระบุด้วยว่าแรงงานทุกคนจะต้องได้รับอนุญาตให้ลากิจเป็นเวลา 10 วันต่อปี แรงงานที่
ปฏิบัติงานกับบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 12 เดือนจะต้องได้รับอนุญาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้างได้เป็น
เวลา 14 วัน ทั้งนี้ แรงงานต้องได้รับค่าจ้างเป็นกึ่งหนึ่งของอัตราค่าจ้างปกติในกรณีการลาป่ว ย
(สามารถลาป่วยโดยรับค่าจ้างครึ่งหนึ่งได้มากสุด 16 วันต่อปี)
บริษัทในประเทศปากีสถานจะต้องมอบสิทธิการลาสาหรับพนักงานที่ตั้งครรภ์เป็นเวลา 6
สัปดาห์ทั้งก่อนและหลังการคลอด โดยบริษัทผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามปกติ และบริษัท
ผู้ว่าจ้างจะไม่มีสิทธิในการให้พนักงานที่ตั้งครรภ์อยู่ออกจากการปฏิบัติหน้าที่
3.2.2.2. การทาสัญญาการจ้างงานในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
บริษัททุกประเภทในปากีสถานที่ว่าจ้างพนักงานหรือแรงงานมากกว่า 20 คน จะต้องทา
สัญญาการจ้างงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการว่าจ้างแรงงานให้ปฏิบัติงาน
เป็นแม่บ้าน แรงงานในฟาร์ม หรือแรงงานก่อสร้างที่เป็นการว่าจ้างเป็นโครงการ และหากนายจ้าง
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ประสงค์ที่จะเลิกว่าจ้างแรงงาน จะต้องดาเนินการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน แต่ถ้า
จะเลิกจ้างทันที นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราค่าตอบแทนหนึ่งเดือน
3.2.2.3. ใบอนุญาตทางานสาหรับชาวต่างชาติ (Work Permit)
รัฐบาลปากีสถานไม่มีนโยบายการห้ามชาวต่างชาติให้เข้ามาทางานในประเทศ รวมถึง
ไม่มีการกาหนดโควตาจานวนชาวต่างชาติที่สามารถเข้ามาทางานในพื้นที่ ดังนั้น ชาวต่างชาติที่จะ
เข้ามาพานักในประเทศจะต้องขอเพียงแค่วีซ่าพิเศษ (Business Visa และ Work Visa) เท่านั้น แต่
ไม่จาเป็นต้องขอรับใบอนุญาตการทางานเหมือนกับ ในประเทศอื่นๆ และรัฐบาลปากีสถานยังมี
นโยบายที่ส นับสนุนให้ชาวต่างชาติเข้ามาสอนทักษะและเทคนิค การทางานเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรชาวปากีสถาน โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง ดังนั้น เกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้วีซ่าเพื่อการทางานจึงค่อนข้างผ่อนปรนเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ โดยรัฐบาลปากีสถานจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติสองกลุ่มเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศ
ปากีสถาน ได้แก่ (1) บุคลากรระดับบริหาร (Managerial Personnel) หรือ (2) บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในสายงานการลงทุนเป็นพิเศษ (Technical Personnel)
ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาทางานในประเทศปากีสถานจะมีทางเลือกในการขอวีซ่า
ด้วยกัน 2 รูปแบบ แล้วแต่ระยะเวลาที่จะเข้ามาพานักในประเทศ โดยรูปแบบแรกคือวีซ่าธุรกิจ
(Business Visa) ที่จะให้ สิ ทธิ ชาวต่างชาติพานักอยู่ในประเทศเป็นเวลาสูงสุ ด 1 เดือ น และอีก
รู ป แบบหนึ่ ง คื อ วี ซ่ า ท างาน (Work Visa) ที่ จ ะให้ สิ ท ธิ ช าวต่ า งชาติ พ านั ก อยู่ ใ นประเทศเป็ น
ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี
ในประการแรก สาหรับชาวต่างชาติที่จะขอรับ วีซ่าธุรกิจ (Business Visas) ให้ยื่นคาขอ
กับสถานทูตปากีสถานในประเทศของนักลงทุน พร้อมแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
เพื่อประกอบการพิจารณา
 จดหมายแนะน าจากหอการค้ าและสภาอุต สาหกรรมจากประเทศของนัก ลงทุ น
(Chamber of Commerce & Industry of the Respective Country)
 จดหมายเชิญ จากองค์ กรธุ รกิจที่ ได้รับการรับรองโดยองค์ กรการค้ า หรือ สมาคม
การค้าในปากีสถาน (Trade Organization/Association in Pakistan)
 จดหมายแนะน าจากที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ของส านั ก งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของ
ปากีสถาน (Honorably Investment Counsellors of BOI)
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 จดหมายแนะนาจากทูตพาณิชย์ ปากีสถานที่ประจาการอยู่ในประเทศของนักลงทุน
(Pakistani Commercial Attach)
ในส่วนที่สอง วีซ่าทางาน (Work Visa) ซึ่งจะเหมาะสมกับชาวต่างชาติที่จะพานักอยู่ใน
ประเทศปากีสถานเป็นระยะเวลานาน โดยให้บริษัทที่จะว่าจ้างชาวต่างชาติผู้นั้นยื่นเรื่องขอรับวีซ่า
ได้กับ BOI ปากีสถาน1 โดยให้มอบหลักฐานดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
 หนังสือรับรองการขอวีซ่าจากบริษัทที่จะว่าจ้างชาวต่างประเทศ โดยให้ระบุช่วงเวลา
ที่จะว่าจ้างชาวต่างชาติผู้นั้น (Cover Letter)
 หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติที่ได้รับการว่าจ้าง
 รูปถ่ายสีของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทางานในประเทศ
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Company Registration Certificate)
 สัญญาการว่าจ้างชาวต่างชาติ (Employment Agreements)
 หนังสือรับรองถึงคุณสมบัติจากบริษัทที่จะว่าจ้างชาวต่างชาติ (Company Profile)
 ข้อมูลของบริษัทที่จะว่าจ้างชาวต่างชาติ (Company Profile)
 ใบเสร็จการชาระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า
วีซ่าการทางาน (Work Visa) จะมีอายุระหว่าง 1 ปีถึง 2 ปี (สามารถเข้าออกจากประเทศ
ปากีสถานได้หลายครั้ง) และจะสามารถต่ออายุได้โดยยื่นค าร้องกับ ส านักงานหนังสือ เดิ น ทาง
ท้องถิ่นที่กรุงอิสลามาบัด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
 หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
 เอกสารที่ แ สดงว่ า บริ ษั ท ที่ ว่ า จ้ า งมี แ ผนการลงทุ น ระยะยาว และหลั ก ฐานการ
ประกอบธุรกิจ หรือหลักฐานที่แสดงว่าบริษัทที่ว่าจ้างมีธุรกรรมการส่งออกนาเข้า
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
 จดหมายรับรองการจดทะเบียนจากสานักงานการท่องเที่ยว (ในกรณีที่เป็นธุรกิจโรงแรม)
 เอกสารธุรกิจประเภทอื่นๆ

1 โดยปกติแล้ว ระบบการขอวีซ่าประเภทอื่นๆ ของปากีสถานอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย (Ministry of

Interior) แต่ในกรณีของวีซ่าธุรกิจ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนปากีสถานจะเป็นผู้ดาเนินการและประสานงานกับ
กระทรวงมหาดไทยให้
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3.2.2.4. อัตราค่าแรงขั้นต่า
อัตราค่าแรงขั้นต่าส าหรับแรงงานไร้ฝี มือ (Unskilled Labor) ในประเทศปากีส ถานจะ
แตกต่างกันไปตามพื้นที่ ได้แก่
 12,000 รูปีปากีสถานต่อเดือน – ในจังหวัดปัญจาบ จังหวัดไคเบอร์ปัคตุนควา และ
เขตเมืองหลวง (Federal Area)
 11,000 รูปีปากีสถานต่อเดือน – ในจังหวัดสินธุ์
 9,000 รูปีปากีสถานต่อเดือน – จังหวัดบาโลชิสถาน
กฎหมายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
การทาธุรกรรมที่ต้องจดทะเบียน เช่น การจานอง การขาย การแลกเปลี่ยน การเช่าซื้อ
การมอบให้ ฯลฯ ถ้ามูลค่ าธุรกรรมเกินกว่า 100 รูปีปากีสถาน จะต้องทาภายใต้มาตรา 17 ของ
กฎหมายการจดทะเบียน (Section 17 of the Registration Act, 1908) สาหรับการจดจานองจะใช้
มูลค่าตามที่สานักงานทะเบียนเป็นผู้กาหนด สาหรับนักลงทุนต่างชาติมีสิทธิ์ที่จะเช่าซื้อที่ดินโดย
ไม่มีข้อจากัด ทั้งนี้จะต้องทาตามเงื่อนไขกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีข้อจากัด
เกี่ยวกับการโอนย้ายที่ดินที่ถือครองโดยชาวต่างชาติยกเว้นมีการระบุไว้ในสัญญากับเจ้าของที่ดิน
และขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของรัฐบาลท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
ในส่วนของขั้นตอนการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใ นปากีสถาน นักลงทุนที่จะเช่าที่ดิ น หรือ
อาคารในปากีสถานเพื่อจัดตั้งสานักงานหรือโรงงานจะต้องยื่นขอจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ตาม
ขั้นตอนที่ปรากฏในตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในปากีสถาน
ขั้นตอนและวิธีการ

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 1: การประกาศโฆษณาการขายที่ดินในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ในขั้นตอนแรก ให้ดาเนินการประกาศโฆษณาการขายลงในหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นสองฉบับ โดยต้องเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและภาษาอูรดู
อย่างละหนึ่งฉบับ และที่มีอตั ราการหมุนเวียนอย่างน้อยวันละ
100,000 ฉบับ

8 วัน

ประมาณ
10,000 รูปีปากีสถาน
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ขั้นตอนและวิธีการ

3-11

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าใช้จ่าย

จุดประสงค์ของการประกาศโฆษณาคือเพื่อตรวจสอบว่ามีผใู้ ดคัดค้าน
การโอนครั้งนี้หรือไม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: หนังสือพิมพ์ในพื้นที่
ขั้นตอนที่ 2: ชาระค่าอากรแสตมป์ ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีเมือง
และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 1 (การประกาศโฆษณาการขายที่ดินใน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น) ให้นักลงทุนเข้าชาระค่าอากรแสตมป์ (Stamp
Duty) ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Capital Value Tax) ภาษีเมือง (Town
Tax) และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (Registration Fee) กับกรมธนา
รักษ์ของปากีสถาน (Government Treasury) หรือธนาคารกลาง
ปากีสถาน (National Bank of Pakistan) โดยเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน ให้
นักลงทุนเก็บใบเสร็จการชาระค่าอากรแสตมป์ไว้เป็นหลักฐานการ
ดาเนินงานในขั้นตอนที่ 5 (การยื่นขอจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์)

1 วัน

ภาษีอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 2.5
(จากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์)
+
ค่าอากรแสตมป์
ร้อยละ 2.5 (จากมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์)
+
ค่าธรรมเนียมการโอนร้อยละ 1
(จากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์)
+
ภาษีเมือง
ร้อยละ 1 (จากมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพย์)

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมธนารักษ์ของปากีสถาน (Government
Treasury) หรือธนาคารกลางปากีสถาน (National Bank of Pakistan)
ขั้นตอนที่ 3: ขอหนังสือรับรองว่าไม่มีผู้ได้คัดค้านการโอน
อสังหาริมทรัพย์
นักลงทุนยื่นขอรับหนังสือรับรองว่าไม่มีผู้ได้คัดค้านการโอน
อสังหาริมทรัพย์ (No Objection Certificate) จากสานักงานสรรพากร
ในพื้นที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานทะเบียนที่ดิน
(District Officer Revenue)
ขั้นตอนที่ 4: นาเสนอค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์กับสานักงานอากร
แสตมป์ (Stamp Office)
ในขั้นตอนนี้ ให้นักลงทุนนาใบเสร็จการชาระค่าอากรแสตมป์ทไี่ ด้รับมา
ในขั้นตอนที่ 2 ไปแสดงกับสานักงานอากรแสตมป์ เพื่อรับอากรแสตมป์
ที่จะใช้ในขั้นตอนการโอนอสังหาริมทรัพย์จริง (ขั้นตอนที่ 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานอากรแสตมป์
(Stamp Office of the Government)
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ขั้นตอนและวิธีการ

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าใช้จ่าย

38 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 5: การยื่นขอจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
นักลงทุนจะต้องดาเนินการโอนต่อหน้านายทะเบียนการโอน พร้อม
เอกสารดังต่อไปนี้
 โฉนดการโอนทีไ่ ด้รับการประทับอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
(Conveyance/Sale Deed)
 บัตรประชาชนหรือหนังสือการเดินทางของผูโ้ อนและผู้รับโอน
 โฉนดฉบับจริงของผูโ้ อน (Original Title Deed)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: นายทะเบียนการโอน (Sub-Registrar of
Conveyance)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล

ระบบภาษีในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
3.2.4.1. ภาษีเงินได้ทางธุรกิจ (Corporate Income Tax)
ในประเทศปากี ส ถาน อัต ราภาษีเ งินได้ทางธุ รกิจจะถู กเก็บในอัต ราร้อ ยละ 33 ต่อปี
ยกเว้นธุรกิจที่ดาเนินกิจการในอุตสาหกรรมธนาคาร จะต้องชาระภาษีเงินได้ทางธุรกิจในอัตราร้อย
ละ 35 ต่อปี และสาหรับบริษัทขนาดเล็ก จะถูกเก็บภาษีเงินได้ทางธุรกิจในอัตราร้อยละ 25 ต่อปี
โดยรอบการคานวณภาษีจะเริ่มในวันที่ 1 ของเดือนกรกฎาคมของทุกปี จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน
ของทุกปี
3.2.4.2. ภาษีการขาย (Sales Tax)
ภาษีการขาย (Sales Tax) คือภาษีมูลค่าเพิ่มรูปแบบหนึ่ง (Value Added Tax) ที่ผู้ซื้อ
สิ น ค้ า จะต้ อ งช าระเพิ่ ม โดยแบ่ ง ออกเป็ น สองกลุ่ ม ได้ แ ก่ ภาษี ก ารขายสิ น ค้ า (Sales Tax on
Goods) และภาษีการขายบริการ (Sales Tax on Services) โดยรอบการคานวณภาษีให้คิดเป็น
รอบเดือน
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ในส่วนภาษีการขายสินค้า จะคิดภาษีในอัตราร้อยละ 17 ของมูลค่าสินค้า โดยบุคคลหรือ
นิติบุคคลต่อไปนี้จะต้องจดทะเบียนภาษีการขาย ได้แก่





บริษัทผู้ผลิต (Manufacturer) แต่ไม่รวมกลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน (Cottage Industry)
บริษัทผู้ค้าปลีกที่มีมูลค่าสินค้าขายสูงกว่า 5 ล้านรูปีปากีสถานในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
บริษัทผู้นาเข้า (Importer)
บริษัทผู้ค้าส่ง (Wholesaler) บริษัทผู้จัดจาหน่าย (Dealer) และบริษัทผู้กระจายสินค้า
(Distributor)
 บริษัทผู้ส่งออก (Commercial Exporter) ที่ต้องการจะขอรับคืนภาษี เนื่องจากได้
สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี
ในส่ ว นของภาษี ก ารขายภาคบริ ก าร (Sales Tax on Services) ให้ ช าระในอั ต รา
ร้อยละ 16 ของมูลค่าการบริการ โดยบุคคลหรือนิติบุคคลทุกประเภทที่ดาเนินธุรกิจการบริการ
จะต้องขึ้นทะเบียนภาษีการขายภาคบริการ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีเพียงสองจังหวัดเท่านั้นที่มีความ
พยายามในการเก็บภาษีการขายภาคบริการ ได้แก่ จังหวัดปัญจาบและจังหวัดสินธุ์
การจัดตั้งธุรกิจในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
3.2.5.1. รูปแบบธุรกิจ/กิจการในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในปากีสถานมีทางเลือกในการดาเนินธุรกิจในหลายรูปแบบ
ด้วยกัน ในที่นี้ คณะผู้วิจัยจะนาเสนอในส่ว นรูปแบบบริษัทจากัด (Limited Liability Company)
ส านั ก งานสาขา (Branch Office) และส านั ก งานตั ว แทน (Representative Office) ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น
รูปแบบการจดทะเบียนบริษัทที่ชาวต่างชาตินิยมมากที่สุดเมื่อลงทุนในประเทศปากีสถาน
รูปแบบบริษัททั้งสามแบบมีความแตกต่างสาคัญประการหนึ่ง คือ ธุรกรรมทางธุรกิจที่
สามารถกระทาได้ โดยกฎหมายของปากีสถานกาหนดไว้ว่า สานักงานตัวแทน (Liaison Office)
และส านั ก งานสาขา (Branch Office) จะไม่ มี สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ใดๆ ก็ ต ามที่ มี ร ายได้
ค่าตอบแทนในปากีสถาน และมีขอบเขตการดาเนินงานไม่เกินการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทแม่ การให้คาแนะนาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เ ท่านั้น หรือตามที่กาหนดไว้ใ น
สัญญาการจัดตั้งสานักงานเท่านั้น
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ในส่ ว นถั ด ไป คณะผู้ วิ จั ย จะน าเสนอขั้ น ตอนการจดทะเบี ย นบริ ษั ท จ ากั ด (Limited
Liability Company) ส านั ก งานสาขา (Branch Office) และส านั ก งานตั ว แทน (Liaison Office)
ในประเทศปากีสถาน
 ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจากัด (Limited Liability Company) ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ตารางที่ 3-4 แสดงขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัดในประเทศปากีสถาน และ
วิธีการจดทะเบียนรับเลขประจาตัวผู้เสียภาษีต่างๆ
ตารางที่ 3-4 ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจากัดในปากีสถาน
ขั้นตอนและวิธีการ
ขั้นตอนที่ 1: สารองชื่อบริษัททางผ่านระบบออนไลน์ ในเวปไซต์ของ Securities
and Exchange Commission of Pakistan
ในขั้นตอนแรก ให้นักลงทุนดาเนินการตรวจสอบว่าชื่อที่ประสงค์จะใช้จัดตั้ง
กิจการในปากีสถานถูกใช้ไปแล้วหรือไม่ และเมื่อ
นักลงทุนได้รับทราบสามารถใช้ชื่อนั้นได้หรือไม่ จะได้รบั การสงวนสิทธิการใช้ชื่อ
บริษัทเป็นเวลา 90 วัน กล่าวคือ นักลงทุนต้องดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนบริษัท
ภายใน 90 วัน มิฉะนั้น
จะเสียสิทธิในการใช้ชื่อทีจ่ องไว้

ระยะเวลาที่ใช้

ค่าใช้จ่าย

1 วัน

ค่าสารองชื่อ
200 รูปีปากีสถาน
(ชาระในขั้นตอนที่ 2)

1 วัน

เป็นการชาระ
ค่าธรรมเนียมใน
ขั้นตอนที่ 1 และ
ขั้นตอนที่ 3

1 วัน

ค่าธรรมเนียมการ
ขอรับลายเซ็นต์
1,337 รูปีปากีสถาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: Securities and Exchange Commission of Pakistan
ขั้นตอนที่ 2: ชาระค่าธรรมเนียมการจองและการจัดตัง้ บริษทั
เมื่อนักลงทุนดาเนินการขั้นตอนแรกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ชาระค่าธรรมเนียมการจอง
ชื่อบริษัทและค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอการจัดตั้งบริษัทพร้อมกันในขั้นตอนนี้
โดยให้ยื่นชาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารพาณิชย์มุสลิม (Muslim Commercial
Bank Ltd.) ที่กาหนดไว้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ธนาคารพาณิชย์มุสลิม (Muslim Commercial Bank
Ltd.)
ขั้นตอนที่ 3: ยื่นคาขอรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จาก National Institution
Facilitation Technologies (NIFT)
นักลงทุนยื่นคาขอรับลายเซ็นต์อเิ ล็กทรอนิกส์จาก National Institution
Facilitation Technologies (NIFT) โดยให้ยื่นหลักฐานดังต่อไปนีป้ ระกอบการ
พิจารณา
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ขั้นตอนและวิธีการ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทางขอ
คณะกรรมการบริษัท
 หนังสือรับรองการจองชื่อบริษัท พร้อมหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียม
การจองชื่อ (ขั้นตอนที่ 1)

3-15

ระยะเวลาที่ใช้

ค่าใช้จ่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: National Institution Facilitation Technologies (NIFT)
ขั้นตอนที่ 4: ยื่นคาขอจดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์ ของ Securities and
Exchange Commission of Pakistan
เมื่อนักลงทุนดาเนินการทั้งสามขั้นตอนในข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว จึงให้ยื่นคาขอจด
ทะเบียนบริษทั กับ Securities and Exchange Commission of Pakistan พร้อม
มอบหลักฐานดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
 แบบฟอร์มหมายเลข 1 (Form 1) – หนังสือยืนยันการปฏิบัตติ ามข้อ
กฎหมาย (Letter of Compliance)
 แบบฟอร์มหมายเลข 21 (Form 21) – เอกสารรายงานแหล่งที่ตงั้ ของ
สานักงานบริษัท
 แบบฟอร์มหมายเลข 29 (Form 29) – เอกสารายงานรายนามกรรมการ
บริษัท เลขานุการบริษัท สมุห์บญ
ั ชีบริษัท ผูต้ รวจสอบบัญชีบริษัท ฯลฯ
 สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) และ
ข้อบังคับของบริษัท (Article of Association)

2 วัน

ค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียน 8,500 รูปี
ปากีสถาน
+
ค่าธรรมเนียมการยื่น
หลักฐานทั้งหมด
2,400 รูปีปากีสถาน

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ นักลงทุนจะได้รับหลักฐานรับรองการยื่นคาขอจดทะเบียน
บริษัท และจะได้รับหนังสือรับรองฉบับจริงภายในไม่กี่วันนับจากวันที่ยื่นคาขอจด
ทะเบียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: Securities and Exchange Commission of Pakistan
ขั้นตอนที่ 5: ยื่นขอจดทะเบียนหมายเลขประจาตัวผู้เสียภาษี (National Tax
Number) และลงทะเบียนการจ่ายภาษี
ยื่นขอจดทะเบียนเลขประจาตัวผู้เสียภาษีที่สานักงานภาษีในท้องที่ โดยให้ยื่น
หลักฐานดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (Proof of Registration)
 สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) และ
ข้อบังคับของบริษัท (Article of Association)
 หลักฐานเลขที่บัญชีของบริษัท
 สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการบริษัท
 หนังสือรับรองแหล่งที่ตงั้ ของสานักงานบริษัท

2 วัน

ไม่มีค่าใช้ค่าย
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ขั้นตอนและวิธีการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานภาษีในท้องที่ (Tax Facilitation Office of the
Regional Tax Office)
ขั้นตอนที่ 6: ยื่นขอจดทะเบียนหมายเลขภาษีการขาย (Sales Tax Number)

ระยะเวลาที่ใช้

ค่าใช้จ่าย

1 วัน

ไม่มีค่าใช้ค่าย

7 วัน

ไม่มีค่าใช้ค่าย

ยื่นขอจดทะเบียนภาษีการขายกับสานักงานภาษีในท้องที่ (Regional Tax Office)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานภาษีในท้องที่ (Tax Facilitation Office of the
Regional Tax Office)
ขั้นตอนที่ 7: ยื่นขอจดทะเบียนภาษีวชิ าชีพ (Professional Tax)
ยื่นขอจดทะเบียนภาษีวชิ าชีพกับสานักงานภาษีสรรพสามิตในพื้นที่ (Excise and
Taxation Department)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานภาษีในท้องที่ (Tax Facilitation Office of the
Regional Tax Office)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล

เมื่ อ นั ก ลงทุ น ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนที่ ป รากฏในตารางข้ า งต้ น เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
นัก ลงทุนยังจะต้อ งยื่นขอจดทะเบีย นประกั นสั งคมกั บสถาบั นประกั นสั งคม (Sind Employees
Social Security Institution) จดทะเบียนสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุกับสถาบันประกันสังคมผู้สูงอายุ
(Employees Old-Age Benefits Institution) รวมถึ ง จดทะเบี ย นพนั ก งานร้ า นค้ า กั บ ส านั ก งาน
แรงงานในพื้นที่ (Labor Department) ด้วยเช่นกัน
3.2.5.2. ขั้นตอนการจัดตั้งสานักงานตัวแทนหรือสานักงานสาขา (Liaison/Branch Office)
ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
บริษัทต่างชาติที่จะไม่จัดตั้งกิจการในรูปแบบบริษัทในประเทศปากีสถานสามารถที่จะ
จัดตั้งสานักสาขา (Branch Office) หรือสานักงานตัวแทน (Liaison Office) ได้เช่นกัน โดยให้ยื่น
ขอจดทะเบียนกับ BOI ปากีสถาน อย่างไรก็ตาม BOI ปากีสถาน จะอนุญาตให้สานักงานสาขาและ
สานักงานตัวแทนดาเนินการในประเทศปากีสถานได้เป็นเวลาระหว่าง 1 ถึง 5 ปี
ตารางที่ 3-5 สรุปขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้ง สานักงานสาขา (Branch Office) และ
สานักงานตัวแทน (Liaison Office) ในประเทศปากีสถาน
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ตารางที่ 3-5 ขั้นตอนการจัดตั้งสานักงานสาขาและสานักงานตัวแทนในประเทศปากีสถาน
ขั้นตอนและวิธีการ
ขั้นตอนที่ 1: ยื่นขอจดทะเบียนสานักงานสาขา/สานักงานตัวแทนกับ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนปากีสถาน

ระยะเวลาที่ใช้

ค่าใช้จ่าย

7 วัน

ระหว่าง 2,000 ถึง
3,000 เหรียญสหรัฐ
(แล้วแต่วา่ สัญญาการ
จัดตั้งสานักงานมี
ระยะเวลากี่ปี)

ให้นักลงทุนยื่นขอคาจดทะเบียนสานักงานสาขา (Branch Office) หรือ
สานักงานตัวแทน (Liaison Office) กับ BOI ปากีสถาน
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ได้รับการรับรอง
จากสถานทูตในประเทศของนักลงทุน
 สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association)
และข้อบังคับของบริษัท (Article of Association)
 สาเนาหนังสือรับรองการตั้งสาขา/สานักงานผู้แทนใน
ปากีสถาน
 ข้อมูลบริษทั (Company Profile)
 รายละเอียดผู้มีอานาจลงนามตามกฎหมายของบริษทั
 สาเนาสัญญาการจัดตั้งสาขา (Branch Contract
Agreement)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ปากีสถาน (BOI)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล

3.3. การลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน
สิ ทธิ ประโยชน์ทางการลงทุนในปากีส ถานแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ (1) สิ ทธิ
ประโยชน์ทั่วไป (2) สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนในเขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing
Zone) (3) สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) โดย
หากพิจารณาแนวทางการจัดทานโยบายส่งเสริมการลงทุน จะสังเกตได้ว่ารัฐบาลปากีสถานให้
ความสาคัญกับการลงทุนในเขตส่งเสริมการส่งออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอย่างมาก ทั้งการ
ให้ยกเว้นการใช้กฎระเบียบสาคัญด้านการส่งออกและนาเข้าสาหรับกิจกรรมทางธุรกิจในพื้นที่
รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆ อีกหลายประการ
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สิทธิประโยชน์ทั่วไป
สาหรับในปีงบประมาณ 2557 ถึง 2558 รัฐบาลปากีสถานกาหนดสิทธิประโยชน์ทางการ
ลงทุนไว้ดังต่อไปนี้
 สิทธิประโยชน์ภาษีเงินทางธุรกิจสาหรับชาวต่างชาติ – บริษัทต่างชาติที่จัดตั้งขึ้นใน
ปากีสถานที่ดาเนินกิจการในอุตสาหกรรมภาคการผลิต (Manufacturing)
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง (Construction) และโครงการที่อยู่อาศัย จะได้รับการลด
อัตราภาษีเงินได้ทางธุรกิจจากร้อยละ 34 ต่อปี เหลือร้อยละ 20 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทที่
มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องเริ่มการลงทุนก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ
ต้องมีสัดส่วนการลงทุนจากต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 สิทธิประโยชน์สาหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปในเขตพื้นที่พิเศษ – บริษัทที่ดาเนิน
กิจการในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เ มือง
มากราน (Makran) กิลกิต บาโลชิสถาน (Gilgit-Baltistan) พื้นที่หุบเขาสวัต (Swat
Valley) และเขตพื้นที่ชนพื้นเมือ งเป็นผู้ ปกครอง (Federally Administered Tribal
Areas: FATA) จะได้รับการยกเว้นภาษีนาเข้าเครื่องจักร และการยกเว้นภาษีเงินได้
ทางธุรกิจเป็นเวลา 5 ปี
สิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zones)
นั ก ลงทุ น ที่ เ ลื อ กจั ด ตั้ ง ฐานการผลิ ต ในเขตส่ ง เสริ ม การส่ ง ออกมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางการลงทุนดังต่อไปนี้
 สิทธิในการเช่าที่ดินเพื่อจัดตั้งฐานการผลิตเป็นเวลาสูงสุด 30 ปี
 สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีนาเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบการผลิต
 ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของ
ปากีสถานสาหรับธุรกิจหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นในเขตพื้นที่
 ยกเว้ น การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายการน าเข้ า สิ น ค้ า ของปากีส ถานส าหรั บ ธุ ร กิ จหรือ
กิจการที่จัดตั้งขึ้นในเขตพื้นที่
 สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีการขาย (Sales Tax) ในการจัดซื้อวัตถุดิบการผลิต
(Input Goods) ซึ่งรวมถึงค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปาด้วยเช่นกัน
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สิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones)
 สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีนาเข้าเครื่องจักร สาหรับผู้พัฒนาเขตพื้นที่
(Zone Developer) และนักลงทุน (Zone Enterprises)
 สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ธุรกิจ (Corporate Income Tax) เป็น
ระยะเวลา 10 ปีสาหรับนักพัฒนาเขตพื้นที่และนักลงทุน
 เขตเศรษฐกิจมีระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่สาหรับทาสามารถดาเนินกิจกรรม
ทางอุตสาหกรรมทาได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ชะงักจากการขาดแคลนกระแสไฟฟ้า

3.4. สรุปต้นทุนการประกอบธุรกิจ (Cost of Doing Business) ในสาธารณรัฐ
อิสลามปากีสถาน
ตารางที่ 3-6 สรุปข้อมูลต้นทุนการประกอบธุรกิจที่สาคัญในประเทศปากีสถานไว้
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ตารางที่ 3-6 ต้นทุนทางการดาเนินธุรกิจในประเทศปากีสถาน
ต้นทุนทางการธุรกิจ
ต้นทุนทางการเริ่มดาเนินธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าธุรกิจ (Business Visas)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท

ประเทศปากีสถาน
1,950 บาท
(ประเทศปากีสถานมีสถานทูตในประเทศไทย)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท จาแนกตามวิธีการจดทะเบียน
ค่าดาเนินการ (Filing Fee)
 ออนไลน์: 600 รูปีปากีสถาน
 ณ ที่ทาการ: 1,500 รูปีปากีสถาน
ค่าจดทะเบียนอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดิน ฯลฯ
 ออนไลน์: 5,000 รูปีปากีสถาน
 ณ ที่ทาการ: 7,500 รูปีปากีสถาน
ค่าจดทะเบียนบริษัทต่างชาติ ไม่รวมค่าดาเนินการและค่าจดทะเบียนอื่นๆ
 ออนไลน์: 25,000 รูปีปากีสถาน
 ณ ที่ทาการ: 50,000 รูปีปากีสถาน

อัตราภาษีต่างๆ
ภาษีเงินได้ทางธุรกิจ (Cooperate Income Taxes)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ภาษีชาระ ณ ที่จ่าย (Withholding Taxes)

 ร้อยละ 33 (อัตราทั่วไป)
 บริษัทขนาดเล็ก – ร้อยละ 25
 กิจการธนาคาร – ร้อยละ 35
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในประเทศปากีสถาน จะเรียกว่า ภาษีการขาย (Sales Tax)
 การขายสินค้า – ร้อยละ 17
 การขายบริการ – ร้อยละ 16
 ร้อยละ 20 (อัตราทั่วไป)
 การจ่ายเงินปันผลให้บุคคลต่างชาติ – ร้อยละ 10
 การจ่ายเงินปันผล (กิจการการผลิตพลังงาน) – ร้อยละ 7.5
 การจ่ายดอกเบี้ยให้ชาวต่างชาติ – ร้อยละ 10
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ต้นทุนทางการธุรกิจ
ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (Personal Income Taxes)

ประเทศปากีสถาน
อัตราภาษีก้าวหน้า
 รายได้น้อยกว่า 400,000 รูปีปากีสถาน – ร้อยละ 0
 รายได้ระหว่าง 400,001 ถึง 500,000 รูปีปากีสถาน – ร้อยละ 2
 รายได้ระหว่าง 500,001 ถึง 750,000 รูปีปากีสถาน – ร้อยละ 5 + 2,000 รูปีปากีสถาน
 รายได้ระหว่าง 750,001 ถึง1,400,000 รูปีปากีสถาน – ร้อยละ 10 + 14,500 รูปีปากีสถาน
 รายได้ระหว่าง 1,400,001 ถึง1,500,000 รูปีปากีสถาน – ร้อยละ 12.5 + 79,500 รูปีปากีสถาน
 รายได้ระหว่าง 1,500,001 ถึง 1,800,000 รูปีปากีสถาน – ร้อยละ 15 + 92,000 รูปีปากีสถาน
 รายได้ระหว่าง 1,800,000 ถึง 2,500,000 รูปีปากีสถาน – ร้อยละ 17.5 + 137,000 รูปีปากีสถาน
 รายได้ระหว่าง 2,500,001 ถึง3,000,000 รูปีปากีสถาน – ร้อยละ 20 + 259,500 รูปีปากีสถาน
 รายได้ระหว่าง 3,000,001 ถึง3,500,000 รูปีปากีสถาน – ร้อยละ 22.5 + 359,500 รูปีปากีสถาน
 รายได้ระหว่าง 3,500,001 ถึง4,000,000 รูปีปากีสถาน – ร้อยละ 25 + 472,000 รูปีปากีสถาน
 รายได้ระหว่าง 4,000,001 ถึง7,000,000 รูปีปากีสถาน – ร้อยละ 27.5 + 597,000 รูปีปากีสถาน
 รายได้มากกว่า 7,000,000 รูปีปากีสถาน – ร้อยละ 30 + 1,422,000 รูปีปากีสถาน

ต้นทุนทางการดาเนินธุรกิจ
อัตราค่าจ้างขั้นต่า (Minimum Wage)

 จังหวัดปันจาบ (Punjab) จังหวัดไคเบอร์-ปัคตุนควา (Khyber Pakhtunkhwa) และเขตเมืองฎหลวง (Federal Area) – 12,000 รูปีปากีสถาน
 จังหวัดซินธ์ (Sindh) – 11,000 รูปีปากีสถาน
 จังหวัดบาลูจิสถาน (Baluchistan) – 9,000 รูปีปากีสถาน

ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
อัตราค่าใช้ไฟฟ้าสาหรับธุรกิจ (Electricity Rate for Business)
(per kWh)
ค่าน้าสาหรับธุรกิจ (Water Billing for Commercial Property)

4 – 18 รูปี
5 รูปี ต่อตารางฟุต ของพื้นที่อาคาร
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ต้นทุนทางการธุรกิจ
ค่าเชื้อเพลิง

ค่าโทรศัพท์

ค่าอินเตอร์เน็ต
ต้นทุนค่าขนส่ง

3-22

ประเทศปากีสถาน














ก๊าซ: 636.83 รูปีปากีสถาน /MMBTU
ราคาก๊าซ LPG: 125 รูปีปากีสถาน
ราคา Premier Petrol: 78.28 รูปีปากีสถาน
ราคา Hi-Octane Blending Compound 88.90 รูปีปากีสถาน
ราคาน้ามันดีเซล: 86.23 รูปีปากีสถาน
ค่าโทรศัพท์ตอ่ นาที
- โทรศัพท์ประจาที่-โทรศัพท์ประจาที:่ 1.10 รูปีปากีสถาน
- โทรศัพท์ประจาที่-โทรศัพท์เคลื่อนที:่ 2.50 รูปีปากีสถาน
ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศจากปากีสถานมาไทย: 7 รูปีปากีสถานต่อนาที
ค่าอินเตอร์เน็ตต่อเดือน: 499-11,000 รูปีปากีสถาน ตามความเร็วของอินเตอร์เน็ต
ค่าขนส่งทางเรือด้วยระบบตูค้ อนเทนเนอร์ (Container Transport) ไปยังท่าเรือของประเทศญี่ปุ่น: 221,670 รูปีปากีสถาน
ค่าขนส่งแบบ Courier
- จดหมาย 20 กรัม – 2,000 กรัม: 8- 100 รูปีปากีสถาน
- ค่าธรรมเนียมสาหรับการส่งหนังสือ/นิตยาสาร/ส่งแบบเหมา: 20 รูปีปากีสถาน
ค่าขนส่งทางอากาศ (Air Cargo Rates): 150-500 รูปีปากีสถานสาหรับการขนส่งที่มีน้าหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม

ต้นทุนค่าเช่าสถานที่
ค่าเช่าอาคารสานักงาน (Office rent)

 กรุงอิสลามาบัด (Islamabad): 65 – 200 รูปีปากีสถาน ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
 เมืองการาจี (Karaci): 80 – 150 รูปีปากีสถาน ต่อตารางเมตร ต่อเดือน แต่สาหรับพื้นที่ศนู ย์กล่งทางการเงินและการค้า จะมีค่าเช่าอยู่ที่ 150 –
250 รูปีปากีสถาน ต่อตารางเมตร ต่อเดือน
 เมืองละฮอร์ (Lahore): 45 – 150 รูปีปากีสถาน ต่อตารางเมตร ต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจประเภทอืน่ ๆ
 เครื่องดื่มเบียร์ – ลิตรละ 76 รูปีปากีสถาน
 เครื่องดื่มประเภท PMFL – แกลลอนละ 2,160 รูปีปากีสถาน
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล
ภาษีสรรพสามิต (Excise Taxes)
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บทที่ 4
โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทย
ในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศปากีสถาน อันได้แก่ ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ รวมไปถึงการพิจารณาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา นโยบาย
เศรษฐกิ จ นโยบายการค้ า นโยบายการต่างประเทศ รวมไปถึ งการศึกษาความพร้อ มในด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศปากีสถาน ทาให้ทราบว่า
ประเทศปากีสถานถือเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อยู่มากในหลายด้าน โดย
ในด้านการเพาะปลูก ประเทศปากีสถานสามารถปลูก ข้าวสาลี อ้อย ฝ้าย ข้าว และผลไม้บางชนิด
เช่น ส้ม มะม่วง ทับทิม เป็นต้น ได้เป็นปริมาณมากในแต่ละปี ในด้านการผลิต ประเทศปากีสถาน
เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าสิ่งทอมากเป็นอั นดับต้นๆ ของโลก และภาคอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง
หลายภาคอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์ อาหารแปรรูป น้าตาล เหล็ก เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ วัสดุ
ก่ อ สร้าง โทรคมนาคม และ ICT ในด้านการท่อ งเที่ ยวประเทศปากีส ถานมี ภู มิ ป ระเทศที่ เ ป็ น
เทือกเขาสูง ซึ่งมีความสวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง ศาสนาและวัฒนธรรมที่สาคั ญ หลายแห่ง
ส่งผลทาให้ปากีสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียใต้ ในขณะเดียวกัน
ประเทศปากี ส ถานยังได้รับการจับตามองจากนักลงทุนทั่ว โลกในฐานะแหล่ งลงทุนที่ส าคั ญใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่งอยู่ติดกับประเทศอินเดีย และติดกับภูมิภาคตะวันออกกลาง-เอเชียกลาง ทั้งนี้
ภายใต้นโยบายการเปิดประเทศที่สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ได้ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของ
ประเทศปากีสถานมีการเติบโตอย่างมากตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัญหาความไม่สงบ
ในประเทศและปัญหาก่อการร้ายที่เกิดขึ้น จึงส่งผลให้การลงทุนในหลายภาคส่วนของประเทศต้อง
ชะลอตัวลง
ภาพที่ 4-1 แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของประเทศปากีสถานในภาพรวม
โดยจะพบว่า ประเทศปากีสถานมีจุดแข็งคือ การมีพื้นที่เพาะปลูกคิดเป็นร้อยละกว่า 30 ของพื้นที่
ทั้งหมดของประเทศ และมีทรัพยากรสินแร่ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ทองคา ถ่าน
หิ น และทองแดง การมีภูมิประเทศซึ่งมีทัศ นียภาพที่ส วยงามหลายแห่ง เช่นเดียวกับสถานที่
ท่องเที่ยวจานวนมาก การมีตลาดในประเทศขนาดใหญ่ (ประชากรในประเทศกว่า 199.1 ล้านคน)
การมีตลาดแรงงานขนาดใหญ่ (แรงงานในประเทศกว่า 62 ล้านคน) และอัตราค่าจ้างแรงงาน
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ไม่สู งมาก การมี ภูมิศ าสตร์ซึ่งเป็นเส้ นทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
เอเชียกลาง และเอเชียแปซิฟิ ก การที่ กฎหมายกฎระเบียบด้านการลงทุนในประเทศค่อนข้าง
เอื้ออานวยต่อนักลงทุนต่างชาติในการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศ รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโลจิสติกส์ที่มีการพัฒนาในระดับที่ค่อนข้างดี
จากจุดแข็งข้างต้น ส่งผลให้ โอกาสในการเข้าไปลงทุนในประเทศปากีสถานมีอย่างมาก
เนื่ อ งจากจ านวนประชากรในประเทศที่ ม าก ท าให้ เ ป็ น โอกาสส าหรั บ นั ก ลงทุ น ในการเข้ า ไป
ประกอบธุรกิจที่ต้องอาศัยตลาดในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจภาคบริการ เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน การที่รัฐบาลปากีสถานมีการจัดตั้งเขตส่งเสริมการส่งออกและเขตอุตสาหกรรม
พิเศษหลายแห่งทั่ วประเทศ เพื่อสนับสนุนการลงทุน/ประกอบธุรกิจในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ
และมีการสนับสนุนอุตสาหกรรมพื้ นฐานของประเทศ ได้แก่ โครงสร้างสาธารณูปโภคและการ
สื่อสาร การผลิต พลังงาน เหมืองแร่และการขุดเจาะ การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และ
อาหาร ยิ่งเป็นการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ/นักลงทุนต่างชาติในการเข้าไปลงทุนในปากีสถาน
ได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นอีกด้วย
อย่างไรก็ ต าม จุดอ่อ นส าคั ญ ของประเทศปากีส ถาน ได้ แก่ การผลิ ต กระแสไฟฟ้าใน
ประเทศซึ่งไม่พอเพียงต่อความต้องการ ทาให้เกิดปัญหาไฟดับอยู่บ่อยครั้ง และส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก
ส่วนอุปสรรคสาคัญในการเข้าไปลงทุน/ประกอบธุรกิจในปากีสถาน เกิดจากปัญหาการ
ก่อการร้าย รวมถึงปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศอินเดียกลายเป็นข้อจากัดในการ
เข้าไปลงทุนในบางพื้นที่ของประเทศที่เกิดปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ การทีป่ ระชากร/แรงงานของ
ประเทศราวร้อยละ 50 ยังไม่รู้หนังสือ และไม่มีโอกาสในการเข้าเรียนหนังสือ ยังเป็นเสมือนต้นทุน
และข้อจากัดต่อการประกอบธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนเช่นกัน
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ภาพที่ 4-1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของประเทศปากีสถาน
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4.1. ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่สาคัญของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่ถือว่ามีความสาคัญอย่างมากของประเทศปากีสถาน
ประกอบด้ ว ยอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น อุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรู ป
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้าง
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยา อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงอุตสาหกรรมการเงินและการ
ธนาคาร
ทั้งนี้ อุต สาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป เป็นอุต สาหกรรมหนึ่งที่ปากีสถานมีการ
ส่ งออกในปริ ม าณและมู ล ค่ า ที่สู งในแต่ล ะปี โดยส่ ว นหนึ่ง เป็ นผลจากการที่ ป ากีส ถานมี แ หล่ ง
เพาะปลูกทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ โดยสินค้ าทางการเกษตรที่สาคัญและสามารถส่งออกได้
อย่างมากของปากีสถาน ได้แก่ ถั่วและธัญพืชต่างๆ ผักและผลไม้ (แอปริคอต ส้ม ทับทิม มะม่วง
มันฝรั่ง หัวหอม) ฝ้าย รวมถึงนมกระบือ (Buffalo Milk) ส่วนสินค้าจากอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ที่สาคัญของประเทศ ได้แก่ น้าตาล น้ามันจากพืชและน้ามันจากสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องดื่ม
น้าผลไม้ รวมถึงอาหารทะเลแปรรูป
อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ เป็ น อี ก อุ ต สาหกรรมของปากี ส ถานที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรสินแร่ที่ประเทศนั้นมีมาก โดยเฉพาะถ่านหิน ทองแดง เหล็ก สังกะสี และอัญมณีบาง
ชนิด โดยทรัพยากรสินแร่เหล่านี้ยังถูกนาไปใช้ผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต่อยอดส่วน
อื่ น ๆ โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก ร หรื อ
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของปากีสถาน
โดยนอกจากจะเป็นอุ ตสาหกรรมส่งออกที่สาคัญของประเทศ อุตสาหกรรมดังกล่าวยังเป็นแหล่ง
การจ้ า งงานที่ ส าคั ญ ของประเทศ นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า วยั ง มี ผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหรกรรมอยู่เป็นจานวนมาก ทั้งผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) และผู้ประกอบการขนาดใหญ่
นอกเหนือจากอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่ กล่าวมาข้างต้น อุตสาหกรรมภาคบริการของ
ประเทศหลายอุตสาหกรรม ก็ถือเป็นภาคส่วนหลักที่สาคัญของเศรษฐกิจของปากีสถาน หนึ่งในนั้น
คือ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองการาจี และมีการเข้ามา
ลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติเป็นจานวนมาก
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ขณะเดียวกัน อุ ตสาหกรรมโลจิสติกส์ หรืออุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารของ
ปากีสถาน ก็เป็นภาคบริการที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ โดยเฉพาะภาคโลจิสติกส์ของประเทศ
ซึ่งรัฐบาลเพิ่งจะมีแผนที่จะจัดสร้าง/ซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งดังกล่าวในช่วง 5-6
ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

4.2. ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่น่าสนใจ (Attractive Sector) ของ
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สาหรับในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะทาการคัดเลือกและพิจารณาอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่
น่าสนใจ (Attractive Sector) ของประเทศปากีสถาน โดยอาศัยที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด ทั้งการ
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ การศึกษาข้อมูลกฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน รวมไปถึงการ
เดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ในประเทศปากีสถาน มาประกอบการพิจารณา และ
ทาการคัดเลือกอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่น่าสนใจจากกลุ่มอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่ส าคัญ
ของประเทศปากีสถาน จากนั้น จะทาการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรมเชิงลึก อันประกอบด้วย
การศึกษาภาพรวมและความสาคัญของอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมดังกล่าว การประเมินโอกาสและ
ศักยภาพของนักลงทุนไทยในอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมดังกล่าว และการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ที่
น่าสนใจ (Attractive Area) ที่เหมาะสมต่อการเข้าไปลงทุน
การพิจารณาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่น่าสนใจ (Attractive Sector)
4.2.1.1. ภาคอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่มีความสาคัญด้านการค้า
สาหรับอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมของประเทศปากีสถานที่มีความสามารถในการส่งออก
สูงที่สุด คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยการส่งออกในอุตสาหกรรมดังกล่าวมากถึง
ร้อยละ 53.67 ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ ซึ่งในช่วงระหว่างปี 2552-2556 อุตสาหกรรม
ดังกล่ าวมีอัต ราการเติ บโตของการส่ งออกเฉลี่ ย ร้อ ยละ 9.05 ต่อ ปี ส่ ว นภาคอุ ต สาหกรรมที่ มี
ความสาคัญด้านการส่งออกรองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออก
เท่ากับร้อยละ 18.67 และมีอัตราการเติบโตของการส่งออกเท่ากับร้อยละ 15.63 (ตารางที่ 4-1)
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ตารางที่ 4-1 อุตสาหกรรม/เกษตรกรรมปากีสถานที่มีความสามารถในการส่งออกสูง 10 อันดับแรก
อุตสาหกรรม/
เกษตรกรรม

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อาหารแปรรูป
เครื่องหนัง
น้ามันดิบ
สินแร่
อัญมณีและเครื่องประดับ
สินค้าเบ็ดเตล็ด
ปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
เคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรมแร่และโลหะ
อื่นๆ
ทั้งหมด

มูลค่าการส่งออกรวม อัตราการเติบโตแบบ สัดส่วนมูลค่าการ
ปี 2552-2556
CAGR ของมูลค่าการ
ส่งออกทั้งหมด
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
ส่งออกปี 2552-2556 ในช่วงปี 2552-2556
61,626.00
9.05%
53.67%
21,442.08
15.63%
18.67%
5,438.84
10.68%
4.74%
4,322.64
-7.31%
3.76%
3,692.48
7.30%
3.22%
3,609.81
-2.25%
3.14%
3,030.66
6.40%
2.64%
2,464.12
1,555.40
1,323.08
6,322.96
114,828.06

8.13%
6.26%
16.88%
7.27%
9.31%

2.15%
1.35%
1.15%
5.51%
100.00%

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

ในส่วนของภาคบริการ อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมภาคบริการอื่นๆ
อุต สาหกรรมการเงินและการธนาคาร อุต สาหกรรมการท่องเที่ยว และอุต สาหกรรม ICT เป็น
อุตสาหกรรมบริการของปากีสถานที่มีความสามารถในการส่งออกสูงที่สุด 5 อันดับแรก
4.2.1.2. ภาคอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่ได้ประโยชน์จากศักยภาพของประเทศ
เนื่องด้วยประเทศปากีสถานมีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรทางธรรมชาติหลายด้าน
ทั้งทรัพยากรดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช ทรัพยากรเหมืองแร่ อันได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ทองคา
ถ่านหิน และทองแดง หรือแม้ แต่ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว (ภูมิประเทศที่สวยงาม และสถานที่
ท่ อ งเที่ ย ว) จึ ง ท าให้ ห ลายภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศปากี ส ถาน สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ศักยภาพของประเทศที่มีอยู่เป็นทุนเดิมในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของตนได้ โดย
อุต สาหกรรม/เกษตรกรรมปากี ส ถานที่ได้ ป ระโยชน์ จ ากศัก ยภาพของประเทศ ประกอ บด้ ว ย
อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ อุ ต สาหกรรมเกษตรและ
เกษตรแปรรู ป อุ ต สาหกรรมอาหารและอาหารแปรรู ป อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม
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อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรม
พลาสติก อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4.2.1.3. ภาคอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่มีความสาคัญในเชิงนโยบายภาครัฐ
จากแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จแห่งชาติฉ บับล่าสุ ดของปากีส ถาน รัฐบาลได้มีการกาหนด
อุ ต สาหกรรมหลั ก (Priority Sector) ซึ่ ง จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ในด้ า นต่ า งๆ ได้ แก่
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างสาธารณูปโภคและการสื่อสาร อุตสาหกรรมภาคการผลิต
อุต สาหกรรมพลั งงาน อุต สาหกรรมเหมือ งแร่และการขุดเจาะ อุต สาหกรรมการก่อ สร้ า งและ
อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอาหาร โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ
ได้แก่ การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษหรือเขตส่งเสริมการส่งออก เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว
4.2.1.4. ภาคอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่ไม่มีข้อจากัดหรือข้อกาหนดทางกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่มิให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน
ในประเทศปากีสถาน มิได้มีข้อจากัดหรือข้อกาหนดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มิให้
นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ข้ า มาลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมใดอุ ต สาหกรรมหนึ่ ง อย่ า งไรก็ ต าม ในหลาย
อุตสาหกรรม มีข้อจากัดเกี่ยวกับในเรื่องของการต้องขอใบอนุญาตพิเศษหรือหนังสือรับรอง จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก
ยกตัว อย่างเช่นการลงทุน/ประกอบธุรกิจในกลุ่ มธุรกิจธนาคาร (Banking) ต้อ งได้รับ
ใบอนุญาตพิเศษก่อนการเริ่มดาเนินกิจการในปากีสถานจากกระทรวงการคลังปากีสถาน (Ministry
of Finance) และ ธนาคารกลางปากี ส ถาน (State Bank of Pakistan) หรือ การลงทุน/ประกอบ
ธุ ร กิ จ ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารสั ญ ญาณโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ (Cellular Network) ต้ อ งได้ รั บ
ใบอนุ ญ าตพิ เ ศษจากคณะกรรมการการสื่ อ สารโทรคมนาคมของปากี ส ถาน (Pakistan
Telecommunication Authority)
4.2.1.5. ภาคอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่มีความน่าสนใจหรือมีโอกาสอย่างแท้จริง
ถึงแม้อุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมในปากีสถานจะมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมที่
ไทยมี ค วามสามารถทางการแข่ ง ขั น ที่ สู ง ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรู ป
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อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
อย่างไรก็ ต าม ด้ว ยข้อ จากั ดและอุปสรรคบางประการที่เ กิดขึ้นในประเทศปากีส ถาน
ได้แก่ ปัญหาความมั่นคงและความเสี่ยงในประเทศ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมของ
ระบบสาธารณู ป โภค โดยเฉพาะระบบกระแสไฟฟ้ า ซึ่ ง มี ก ารดั บ บ่ อ ยครั้ ง หรื อ ปั ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายและกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลให้ ในหลายอุตสาหกรรม
อาจจะไม่เหมาะสาหรับนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนและประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ จากผลการเดินทางไปสารวจข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ในประเทศปากีสถาน
อุตสาหกรรม/เกษตรกรรมของปากีสถานที่มีความน่าสนใจและนักลงทุน/ผู้ ประกอบการไทยมี
โอกาสอย่างแท้จริง คือ อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารแปรรูป เนื่องด้วยขนาดระบบเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ จานวนแรงงานในตลาดแรงงานที่มี
อยู่มาก อัตาค่าจ้างที่ค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับไทย รวมไปถึงทรัพยากรด้านการเพาะปลูกที่
ปากีสถานมีอยู่มาก จึงถือเป็นภาคธุรกิจหนึ่งที่ไทยมีโอกาสในการเข้าไปลงทุนในประเทศดังกล่าว

สรุปอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่น่าสนใจ (Attractive Sector) ของ
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
จากการพิ จารณาในประเด็นต่ างๆ อันได้แก่ การเป็นอุต สาหกรรม/เกษตรกรรมที่ มี
ความสาคัญในด้านการค้า (การส่งออก) การเป็นอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่ประเทศมีศักยภาพ
รวมถึงการเป็นอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่มีความสาคัญเชิงนโยบายรัฐ หรือไม่มีข้อจากัด/ข้อห้าม
จากกฎหมายหรือกฎระเบียบ สามารถสรุปอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่ น่าสนใจ (Attractive
Sector) ของประเทศปากีสถาน ดังตารางที่ 4-2
 อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป
 อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป
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ตารางที่ 4-2 อุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่สาคัญของประเทศปากีสถาน
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ
อุตสาหกรรมพลังงาน
อุตสาหกรรมเบ็ดเตล็ด
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

มีความสาคัญ
ด้านการค้า






ได้ประโยชน์
จากศักยภาพ
ของประเทศ

มีความสาคัญ
ในเชิงนโยบาย
ภาครัฐ































ไม่มีขอ้ จากัด และ/หรือ
ข้อกาหนดทางกฎหมาย
หรือกฎระเบียบทีม่ ิให้นัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน








มีความน่าสนใจ
เป็นอุตสาหกรรม
หรือมีโอกาสอย่าง
ที่ไทยมีศักยภาพ
แท้จริง *
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อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร
อุตสาหกรรม ICT
อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร
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มีความสาคัญ
ด้านการค้า




ได้ประโยชน์
จากศักยภาพ
ของประเทศ

มีความสาคัญ
ในเชิงนโยบาย
ภาครัฐ



ไม่มีขอ้ จากัด และ/หรือ
มีความน่าสนใจ
ข้อกาหนดทางกฎหมาย เป็นอุตสาหกรรม
หรือมีโอกาสอย่าง
หรือกฎระเบียบทีม่ ิให้นัก ที่ไทยมีศักยภาพ
แท้จริง *
ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน




หมายเหตุ : * เป็นผลการศึกษาที่ได้จากการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) โดย  หมายความว่าพอมีความน่าสนใจอยู่บ้าง
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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4.3. การวิเคราะห์เชิงลึกอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่น่าสนใจของ
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะทาการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกในอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่
น่ า สนใจ (Attractive Sector) ของประเทศปากี ส ถาน โดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า วจะ
ประกอบด้วยการศึกษาภาพรวมและความสาคัญของอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ อันได้แก่ มิติด้าน
เศรษฐกิจ การผลิต การค้า และการลงทุน การประเมินโอกาสและศักยภาพของนักลงทุนไทย ผ่าน
การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรม/เกษตรกรรม
ของประเทศ และการพิจารณาและระบุภาคธุ รกิจที่มีโอกาสในการเข้าไปลงทุน/ประกอบธุ รกิ จ
สาหรับผู้ประกอบการไทย
การวิเคราะห์เชิงลึกในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศปากีสถาน1
4.3.1.1. ภาพรวมและความสาคัญของอุตสาหกรรม
ประเทศปากี ส ถานอุ ด มสมบู ร ณ์ ด้ ว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ ขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถ
เพาะปลูกพืชได้หลากหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวสาลี อ้อย มันฝรั่ง หัวหอม ส้ม มะม่วง ทับทิม เป็น
ต้น โดยผลผลิตที่ได้จากภาคการเกษตรในประเทส ส่วนหนึ่ง ถูกนาไปบริโภคภายในประเทศ และ
อีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งออกไปยังต่างประเทศ
ตารางที่ 4-3 แสดงความส าคั ญ ของอุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรู ป ที่ มี ต่ อ
เศรษฐกิจประเทศปากีสถาน โดยมูลค่าของอุตสาหกรรมดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 20.9 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GDP ของปากีสถาน ในปี 2557 มูลค่าการส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรม
ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 2.39 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศ โดยในปี 2557 สินค้ า
เกษตรที่สาคัญ (Important Crops) ซึ่งปากีสถานสามารถเพาะปลูกได้มาก ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว
ข้าวสาลี อ้อย และฝ้าย ซึ่งมีมูลค่าประมาณร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ทั้ ง นี้ สิ น ค้ า เกษตรเหล่ า นี้ ถู ก น าไปบริ โ ภคและแปรรู ป เพื่ อ ส่ ง ออกต่ อ ไป
ตัวอย่างเช่นข้าวและข้าวสาลี ถูกใช้เป็นวัตถุดิบสาคัญในการแปรรูปเป็นอาหาร ไม่ว่าจะเป็นขนม
อบ/ขนมปัง แป้ง ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล รวมไปถึงถูกนาไปใช้หมักเป็นเอทิลแอลกอฮอล์

1

ในที่นี้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ทาการพิจารณาวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรม
ที่น่าสนใจ (Attractive Sector) ในอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป พร้อมกัน
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ในภาคการปศุสัตว์ ปากีสถานมีการทาฟาร์มวัวเนื้อ โคเนื้อ แพะ แกะ และไก่ เพื่อใช้ใน
การบริโภคเช่นเดียวกับการเลี้ยงโคนมเพื่อบริโภค โดยในปี 2557 ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ชนิด
ต่างๆ ของปากีสถานอยู่ที่ 267.28 ล้านตัว ส่วนในภาคการประมง ปากีสถานมีการจับสัตว์น้าจาก
แหล่งน้าในประเทศและทะเลได้ราว 514,500 ตัน
สาหรับการส่งออก ปากีสถานมีการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป คิดเป็นมูลค่า
591.26 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2557 และมีการนาเข้าคิดเป็นมูลค่า 5,591.20 ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งมากกว่าในภาคการส่งออกเกือบ 10 เท่า โดยสัดส่วนการส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่
ร้ อ ยละ 2.39 ของการส่ ง ออกสิ น ค้ า ทั้ ง หมดของประเทศ และสั ด ส่ ว นการน าเข้ า สิ น ค้ า ใน
อุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ร้อยละ 11.76 ของการนาเข้าสินค้าทั้งหมดของประเทศ
ตารางที่ 4-3 ความสาคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปปากีสถาน
ประเด็นความสาคัญ

2555

2556

2557

6,160
58,397
4,338
23,473
N/A
256.48

5,536
63,750
4,220
24,211
3,800
264.77

6,798
66,469
4,527
25,286
4,091
267.28

N/A

490,560

514,500

N/A

268,536

267,837

N/A

5,124

4,812

N/A

N/A

135.54

N/A

N/A

2.7

384.34

614.52

591.26

1.56%

2.45%

2.39%

4,870.24

4,453.53

5,591.20

11.12%

10.17%

11.76%

ด้านการผลิต
ปริมาณการผลิตข้าว (Rice) (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตอ้อย (Sugarcane) (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตข้าวโพด (Maize) (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตข้าวสาลี (Wheat) (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตพืชน้ามัน (Oilseed) (หน่วย : พันตัน)
ปริมาณการผลิตปศุสัตว์ทั้งหมด (หน่วย : ล้านตัว)
ปริมาณสัตว์น้าที่ได้จากการประมงทั้งจากแหล่งน้าในประเทศและทะเล
(หน่วย : ตัน)
ปริมาณผลผลิตน้ามันประกอบอาหาร (Cooking Oil)
(หน่วย : ตัน)
ปริมาณผลผลิตน้าตาล (หน่วย : พันตัน)

ด้านการบริโภค
ประมาณการปริมาณนาเข้าชา (หน่วย : ล้านตัน)
ประมาณการปริมาณนาเข้าน้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil)
(หน่วย : ล้านตัน)

ด้านการค้า
มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศปากีสถาน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
ส่วนแบ่งมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปต่อการส่งออก
ทั้งหมดของประเทศปากีสถาน (หน่วย : ร้อยละ)
มูลค่าการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศปากีสถาน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
ส่วนแบ่งมูลค่าการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปต่อการส่งออก
ทั้งหมดของประเทศปากีสถาน (หน่วย : ร้อยละ)
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2555

2556

2557

N/A

20.9

N/A

5.3

N/A
N/A
N/A

2,861
300
62

N/A

43.7

ด้านอื่นๆ
สัดส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (หน่วย : ร้อยละ)
N/A
มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ (Important Crops) ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว
ข้าวสาลี อ้อย และฝ้าย กับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
N/A
(หน่วย : ร้อยละ)
จานวนบริษัทในอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ปี 2557)
N/A
บริษัทแปรรูปข้าวสาลีและธัญพืช (Wheat & grain milling)
N/A
บริษัทน้าตาล (Refined Sugar)
N/A
ประมาณการของแรงงานในอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับกาลังแรงงานทั้งหมด
N/A
(หน่วย : ร้อยละ)
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

โครงสร้างของห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปปากีสถาน แสดง
ในภาพที่ 4-2 โดยจะพบว่ า ภาคธุ ร กิ จ แรกสุ ด ของห่ ว งโซ่ ใ นอุ ต สาหกรรมในปากี ส ถาน คื อ
เกษตรกรผู้เพาะปลูก ทาปศุสัตว์ และผู้ประกอบอาชีพประมง โดยผลผลิตของการเกษตรที่สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้จากกลุ่มผู้ผลิตในห่วงโซระดับต้นน้าเหล่านี้ อันได้แก่ ข้าว พืชผัก หรือผลไม้
ผลผลิ ต ทางปศุสั ต ว์ เช่น เนื้อ สั ต ว์ ไข่ นม เป็นต้น และผลผลิ ต จากการประมง เช่น ปลา กุ้ง
ปลาหมึก เป็นต้น จะถูกนามาผ่านกระบวนการแปรรูป ขั้นต้น (Minimally Processed Food) อาทิ
การชะล้าง การทาความสะอาด การขัดสี การเชือด (เฉพาะกรณีของกรมปศุ สัตว์) การอบ การแช่
เย็น ฯลฯ ก่อนที่จะนาเข้าสู่โรงงานแปรรูปในห่วงโซ่ขั้นกลางและขั้นปลาย
สาหรับการแปรรูปในห่วงโซ่กลางน้า และปลายน้าของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
แปรรูปปากีสถาน ได้แก่ การแปรรูปข้าวสาลีหรือธัญพืชหรือมันสาปะหลังเป็นแป้ง การแปรรูปอ้อย
เป็นน้าตาล การแปรรูปปาล์มน้ามันเป็นน้ามันปาล์ม การแปรรูปนมเป็นผลิตภัณฑ์จากนมบางชนิด
การแปรรูปผัก/ผลไม้เป็นน้าผัก/ผลไม้ หรือผัก/ผลไม้ดอง หรือผัก/ผลไม้กระป๋อง ซึ่งโดยภาพรวม
แล้ว การแปรรูปอาหารในปากีสถานจะเป็นการแปรรูปสินค้าที่ยังไม่จาเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัย หรือต้องอาศัยเครื่องจักรขั้นสูงมาก
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ภาพที่ 4-2 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศปากีสถาน

ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศปากีสถาน
Raw Material

Input Suppliers

Food Processing Plant

Base Raw Materials

Large-Scale
Food Processor

Products from Farmer
and Fisherman

Mills /Slaughter House/ Collect
Point and Cold Storage

Preliminary
Processor Products/
Minimally-Processed
Food

Small and
Medium-Scale
Food Processor

cutting, washing, cooling, freezing,
mixing, forming, baking, cooking,
packing

Market
Domestic Market
Retails and wholesales
Department Stores
Mass Merchandise Chains
Factory Outlet
Bazaar

International Market
Trading Companies/Importer
Overseas Offices

END CONSUMERS

Agricultural Product
Rice Grains and
Vegetables
(Etc.)
Livestock and
Poultry Product
Chicken Cows Egg
and Diary (Etc.)
Aquaculture Product
Fish Shrimp and
Prawn

Producer

Processed Food such as Flour,
Biscuit, Refine Sugar, Chilled-Poultry
Product, Frozen Aquaculture Product,
Full Cream Milk Powder and Frozen
Vegetables etc.

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ปรับปรุงจาก Gereffi & Memedovic, 2013
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4.3.1.2. ภาพรวมการผลิตของประเทศ
อุต สาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของปากีสถานมีภาคการผลิ ตที่ส าคั ญ 3 ส่ วน
ได้แก่ การเพาะปลูกพืช การปศุสัตว์ และการประมง ดังแสดงในตารางที่ 4-4 ซึ่งแสดงปริมาณ
ผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมที่สาคัญของประเทศปากีสถาน ปี 2554-2557 ประกอบด้วยอ้อย ข้าว
ข้าวโพด ข้าวสาลี และพืชน้ามัน ในปี 2557 ข้าวสาลีมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดประมาณ 9 ล้านเฮก
เตอร์ ทั้งนี้ อ้อยเป็นพืชที่ใช้พื้นที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับข้าวสาลี แต่กลับให้ผลผลิตมากกว่า
ตารางที่ 4-4 ปริมาณผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมที่สาคัญของประเทศปากีสถาน ปี 2554-2557

ปีการ
ผลิต

อ้อย (Sugarcane)
พื้นที่
เพาะปลูก

ปริมาณ
ผลผลิต

ข้าว (Rice)
พื้นที่
เพาะปลูก

ปริมาณ
ผลผลิต

ข้าวโพด (Maize)
พื้นที่
เพาะปลูก

ปริมาณ
ผลผลิต

หน่วยพื้นที่เพาะปลูก : พันเฮกเตอร์
หน่วยปริมาณผลผลิต : พันตัน
พืชน้ามัน (Oilseed) เช่น
ข้าวสาลี (Wheat) Rapeseed, Sunflower
และ Canola
พื้นที่
เพาะปลูก

ปริมาณ
ผลผลิต

พื้นที่
เพาะปลูก

2554
2555
2556
2557

988
55,309
2,365
4,823
974
3,707
8,901
25,214
1,058
58,397
2,571
6,160
1,087
4,338
8,650
23,473
1,129
63,750
2,309
5,536
1,060
4,220
8,660
24,211
1,173
66,469
2,789
6,798
1,117
4,527
9,039
25,286
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก Pakistan Bureau of Statistics

ปริมาณ
ผลผลิต

n/a
n/a
3,322
3,175

n/a
n/a
3,800
4,091

ตารางที่ 4-5 แสดงปริมาณผลผลิตจากการปศุสัตว์และการประมงของประเทศปากีสถาน
ปี 2555-2557 สาหรับการปศุสัตว์ แนวโน้มการเพาะเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นทุกปี ยกเว้น กระบือที่มีการ
เพาะเลี้ยงลดลงในปี 2557 สัตว์ปีกมีจานวนผลผลิตมากที่สุด จานวน 132.18 ล้านตัว รองลงมา
คือ แพะ จานวน 66.6 ล้านตัว ส่วนการประมง สัตว์น้าที่ได้ในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็น
ร้อยละ 4.88
ตารางที่ 4-5 ปริมาณผลผลิตจากการปศุสัตว์และการประมงของประเทศปากีสถาน ปี 2555-2557
ปีการผลิต
2555
2556
2557

วัว (Cattle)
กระบือ (Buffalo)
แพะ (Goat)
สัตว์ปีก(Poultry)
หน่วย: ล้านตัว
หน่วย: ล้านตัว หน่วย: ล้านตัว หน่วย: ล้านตัว
36.9
32.7
63.1
123.78
38.3
33.7
64.9
127.87
39.7
28.8
66.6
132.18

สัตว์น้า
หน่วย: ตัน
n/a
490,560
514,500

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก Pakistan Bureau of Statistics
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การแปรรูปวัตถุดิบที่ได้จากภาคเกษตรกรรมของปากีสถานในส่วนของผู้ประกอบการ
รายใหญ่ (Large-Scale Manufacturing) มีการผลิตอาหารแปรรูปที่ส าคัญ 4 ชนิด ได้แก่ น้ามัน
ประกอบอาหาร (Cooking Oil) เนยผั ก (Vegetable Ghee) น้ าตาล (Sugar) และชาผสม (Tea
Blended) โดยเนยผักเป็นสินค้าที่มีปริมาณการผลิตมากที่สุด ประมาณ 873 ล้านตัน ในปี 2557
รองลงมาคือ น้าตาล มีปริมาณการผลิตประมาณ 4 ล้านตัน ดังแสดงในตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-6 ปริมาณผลผลิตจากอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่
(Large-Scale Manufacturing) ของประเทศปากีสถาน ปี 2556-2557

2556

น้ามันประกอบอาหาร
(Cooking Oil)
268,536

เนยผัก
(Vegetable Ghee)
885,759,000

น้าตาล
(Sugar)
5,124,540

หน่วย : ตัน
ชาผสม
(Tea Blended)
78,572

2557

267,837

873,171,000

4,812,408

91,950

ปีการผลิต

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก Pakistan Bureau of Statistics

4.3.1.3. ภาพรวมการค้าของประเทศ
 การส่งออก
ระหว่างปี 2552-2557 ปากี ส ถานมีการส่ งออกสินค้ า อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
แปรรูปเพิ่มขึ้นจากเดิม 226.29 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2552 เป็น 591.26 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน
ปี 2557 คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR เท่ากับร้อยละ 21.18 ดังแสดงในภาพที่ 4-3
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มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศปากีสถาน ปี 2552-2557
ภาพที่ 4-3 มูลค่าการส่งออกทั้งหมดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
ของประเทศปากีสถาน ปี 2552-2557

ทั้งนี้ ปากีสถานมีการส่งออกไปอัฟกานิสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย จีน
และเคนยา เป็ น สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด ใน 5 อั น ดั บ แรก (ภาพที่ 4-4) และสิ น ค้ า ส่ ง ออกส าคั ญ ของ
ปากีสถาน ได้แก่ เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ ขนมปังและเบเกอร์รี่ น้าผลไม้ กากน้ามัน
และอาหารปรุงแต่ง ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4-7
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ตลาดส่
งออกส
าคัญงออกส
สินค้าคั
าเกษตรและอาหารแปรรู
ปของประเทศปากี
สถาน
ปี 2552-2557
ภาพที
่ 4-4 ตลาดส่
ญสินค้าเกษตรและอาหารแปรรู
ปของประเทศปากีสถาน
ปี 2552-2557
สัดส่วน ปี 2552-2557 : %

25.00%

20.00%

Afghanistan

15.00%

10.00%

United Arab Emirates

Mozambique
YemenMalaysia
Iran, Islamic Republic of
Saudi Arabia
5.00%
Kenya
SomaliaSri Lanka
Bangladesh
India
Viet Nam
0.00%
Thailand

-10.00%

0.00%

-5.00%

10.00%

20.00%

China
Oman
30.00%

Qatar
40.00%

50.00%

60.00%

United Kingdom
Turkey
United States of America
อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2552-2557

หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble คือมูลค่าการส่งออก หรือนาเข้าในปี 2557
ที่มา: โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre
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ตารางที่ 4-7 สินค้าเกษตรและอาหารที่ส่งออก 5 อันดับแรกของประเทศปากีสถาน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
สินค้าส่งออกหลักของประเทศปากีสถานในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
มูลค่าส่งออกทั้งหมด คิดเป็น
No. HS Code
รายการสินค้า
ของปากีสถาน
สัดส่วน
ปี 2552-2557
(ร้อยละ)
All Products ทุกสินค้าในอุตสาหกรรม
2,630.12
100.00
1
HS2207
เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรง
1,385.67
52.68
แอลกอฮอล์โดยปริมาตรตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึ้นไป รวมทัง้
เอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่นๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมี
ความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม
2
HS1905
ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิตและขนมจาพวกเบเกอรี่อื่นๆ
191.44
7.28
จะมีโกโก้หรือไม่กต็ าม คอมมิวเนียนเวเฟอร์ แคปซูลชนิดที่
เหมาะสาหรับบรรจุยา ซีลลิ่งเวเฟอร์ ไรซ์เปเปอร์ และ
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน
3
HS2009
น้าผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้าพืชผักที่ไม่ได้หมักและ
189.99
7.22
ไม่เติมสุรา จะเติมน้าตาลหรือสารทาให้ หวานอื่นๆหรือไม่
ก็ตาม
4
HS2306
กากน้ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการ
138.69
5.27
สกัดไขมันหรือน้ามันพืช จะบดหรือทาเป็นเพลเลต หรือไม่
ก็ตาม นอกจากของตามประเภทที่ 23.04 หรือ 23.05
5
HS2106
อาหารปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
105.19
4.00
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International Trade Centre

 การนาเข้า
สาหรับการนาเข้าของปากีสถาน ระหว่างปี 2552-2557 การนาเข้าสินค้า เกษตรและ
อาหารมีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 9.39 โดยมูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้นจาก 3,569.57 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 2552 เป็น 5,591.20 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557 ดังแสดงในภาพที่ 4-5
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มูลค่าการนาเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศปากีสถาน ปี 2552-2557
ภาพที่ 4-5 มูลค่าการนาเข้าทั้งหมดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
ของประเทศปากีสถาน ปี 2552-2557

ทั้งนี้ ปากีสถานมีการนาเข้าจากแหล่งนาเข้าหลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย อินเดีย
อินโดนีเซีย แคนาดา และออสเตรเลีย (ภาพที่ 4-6) และสินค้านาเข้าสาคัญของปากีสถาน ได้แก่
น้ามันปาล์ม เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา พืชตระกูลถั่ว ชา และกากน้ามัน ดังแสดงในตารางที่ 4-8
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แหล่ภาพที
งนาเข้
าคังญนาเข้
สินาค้สาคั
าเกษตรและอาหารแปรรู
ปของประเทศปากี
สถาน
ปี 2552-2557
่ 4-6าสแหล่
ญสินค้าเกษตรและอาหารแปรรู
ปของประเทศปากีสถาน
ปี 2552-2557
สัดส่วน ปี 2552-2557 : %

40.00%

35.00%
30.00%

Malaysia

25.00%
20.00%
15.00%

Canada

United States of America

5.00%

Afghanistan

New Zealand
-20.00%

-40.00%

10.00%

India

Australia Indonesia
ChinaKenya
Italy Brazil

0.00%
0.00%
-5.00%

Russian Federation Ukraine

Romania
Netherlands
20.00%

Argentina

Myanmar

40.00%

United Arab Emirates

Thailand
60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

อัตราการเติบโตแบบ CAGR ปี 2552-2557

หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble คือมูลค่าการส่งออก หรือนาเข้าในปี 2557
ที่มา: โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre
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ตารางที่ 4-8 สินค้าเกษตรและอาหารที่นาเข้า 5 อันดับแรกของประเทศปากีสถาน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
สินค้านาเข้าหลักของประเทศปากีสถานในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
มูลค่านาเข้าทั้งหมด
คิดเป็น
No.
HS Code
รายการสินค้า
ของปากีสถาน
สัดส่วน
ปี2552-2557
(ร้อยละ)
All Products ทุกสินค้าในอุตสาหกรรม
28,603.50
100.00
1
HS1511
น้ามันปาล์มและแฟรกชันของน้ามันปาล์ม จะทาให้
11,178.14
39.08
บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี
2
HS1205
เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา จะทาให้แตกหรือไม่ก็
2,703.52
9.45
ตาม
3
HS0713
พืชผักตระกูลถัว่ แห้งและเอาเปลือกออก จะลอก
2,065.23
7.22
เยื่อหรือทาให้แยกจากกันหรือไม่ก็ตาม
4
HS0902
ชา จะปรุงกลิ่นรสหรือไม่กต็ าม
1,885.67
6.59
5
HS2304
กากน้ามัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จาก
1,487.90
5.20
การสกัดน้ามันถั่วเหลือง จะบดหรือทาเป็นเพลเลต
หรือไม่กต็ าม
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก International Trade Centre

4.3.1.4. ภาพรวมด้านการลงทุน
การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ (Inward Foreign Direct Investment: FDI) ของ
ประเทศปากีสถานมีค่อนข้างมีความผันผวนในช่วงปี 2551-2554 โดยมูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2555-2557 กลับมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ปัจจัย
สาคัญในการพิจารณาลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ คือ เสถียรภาพทางการเมืองและความ
มั่ น คงที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น ประเทศที่ เ ข้ า มาลงทุ น ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง
ตารางที่ 4-9 แสดงมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่า งประเทศจาแนกตามภาคธุรกิจของ
ประเทศปากีสถาน ปี 2556-2557 โดยในปี 2556 สัดส่วนของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปร
รูป เมื่อเทียบกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 26.6 โดยภาคธุ รกิจ
อาหาร (Food) มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ คิดเป็น 3 ใน 4 ของอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารแปรรูป ส่วนในปี 2557 มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปลดลง
ไปพอสมควร โดยการลงทุนที่ลดลงมากอยู่ในภาคส่วนของธุรกิจอาหาร (Food)
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ตารางที่ 4-9 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจาแนกตามภาคธุรกิจ
ของประเทศปากีสถาน ปี 2556-2557
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จาแนกตามภาคธุรกิจของประเทศปากีสถาน
ภาคธุรกิจ
ปี 2556
ปี 25571/
อาหาร (Food)
513.4
192.8
บรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Packaging)
39.1
0.1
เครื่องดื่ม (Beverages)
59.1
37.2
บุหรี่ (Tobacco & Cigarettes)
85.4
281.0
น้าตาล (Sugar)
9.9
25.4
รวม FDI ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
706.50
536.5
สิ่งทอ (Textiles)
9.8
40.5
เคมีภัณฑ์ (Chemicals)
157.3
216.0
พลังงาน (Power)
203.6
445.7
การสื่อสาร (Communications)
189.9
2,625.8
การเงิน (Financial Business)
338.8
588.8
ธุรกิจอื่นๆ
567.40
1,931.80
รวม FDI Inflow
2,687.3
6,385.1
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลประมาณการจาก State Bank of Pakistan
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก State Bank of Pakistan

สาหรับผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารแปรรูปที่สาคัญในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
แปรรูปของประเทศปากีสถาน มีหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ กลุ่มผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่ม
ผู้ผลิตชา กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพด กลุ่มผู้ผลิตน้าตาล กลุ่มผู้ผลิตน้ามันพืชและ
เนย กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากนม/เบเกอร์รี่ ฯลฯ ดัง แสดงในตารางที่ 4-10 ซึ่งบริษัทส่วนหนึ่งเป็น
บริษัทข้ามชาติรายใหญ่ (MNCs)2 ที่เข้ามาลงทุนในประเทศปากีสถาน เช่น บริษัท Coca-Cola
Beverages Pakistan Limited (CCBPL) บริษัท Nestlé และบริษัท Unilever เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต น้ าตาลในปากีส ถานส่ ว นมากจะเป็ น โรงงานขนาดใหญ่
(Large-Scale Manufacturing) โดยนอกจากผลิ ต น้ าตาลเป็ น สิ น ค้ า หลั ก แล้ ว ยั ง มี ก ารน า
กากน้าตาลที่ได้จากการผลิตน้าตาล/น้าตาลทรายมาหมักเพื่อผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อ นาไปใช้
ในการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้ผสมกับน้ามันเชื้อเพลิงต่อไป
2 บรรษัทข้ามชาติ (Multinational Corporations : MNCs) คือ บริษัทเอกชนในประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งมีอานาจการบริหาร และ
การกาหนดนโยบายสูงสุดในประเทศแม่ และมีการดาเนินกิจการหรือสาขาครอบคลุมในหลายๆประเทศ
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ตารางที่ 4-10 ผู้เล่นรายสาคัญในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปประเทศปากีสถาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

บริษัท
Coca-Cola Beverages Pakistan Limited (CCBPL)
Murree Brewery
Nestlé Pakistan
Unilever Pakistan
Mitchell's Fruit Farms Ltd.
Shezan Company
National Foods
Hilal Confectionery
Engro Food Company
Tapal Tea
Rafhan Maize Products Co., Ltd.
Adam Sugar Mills
Baba Farid Sugar Mills Ltd.
Al Noor Sugar Mills
Al-Abbas Sugar Mills Limited.
Bawany Sugar Mills Ltd.
Colony Sugar Mills Limited
Faran Sugar Mills Ltd.
Thal Industries Corp.
Wazir Ali Industries Ltd.
Habib Oil Mills
Punjab Oil Mills Limited.
Hamza Vegetable Oil Refinery & Ghee Mills (Pvt.) Ltd.

ประเภท
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่ม
อาหาร
เบเกอร์รี่
ผลิตภัณฑ์จากนม - เบเกอร์รี่
ชา
ข้าวโพดแปรรูป
น้าตาล
น้าตาล
น้าตาล
น้าตาล
น้าตาล
น้าตาล
น้าตาล
น้าตาล
น้ามันพืชและเนย
น้ามันพืชและเนย
น้ามันพืชและเนย
น้ามันพืชและเนย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

4.3.1.5. นโยบายและมาตรการจากภาครัฐ
ด้วยความสาคัญของภาคการเกษตรของประเทศ รัฐบาลปากีสถานได้ให้ความสาคัญ
อย่างมากกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของประเทศ ส่วนหนึ่งก็เพราะ
อุ ต สาหกรรมดั ง กล่ า ว ผลิ ต อาหารเพื่ อ ป้ อ นให้ กั บ ประชากรที่ มี ม ากหลายล้ า นคนในประเทศ
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ขณะเดียวกัน ก็เป็นภาคส่วนสาคัญที่คิดเป็นกว่าหนึ่งในห้าของเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังไม่นับ
รวมการที่ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นแหล่งการจ้างงานสาคัญของประเทศ
ทั้งนี้ ภายใต้แผนวิสัยทัศน์ปากีสถาน 2568 (Pakistan Vision 2025) รัฐบาลปากีสถาน
ได้ให้ความสาคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ โดยแนวทางเพื่อที่จะบรรลุแผนวิสัยทัศน์
ดังกล่าว ได้แก่ การสนับสนุนแต่ละภาคส่วนของห่วงโซ่การผลิต และการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านชลประทานและพลังงานเพื่อสนับสนุนภาคการเพาะปลูกและการผลิตในอุตสาหกรรม
4.3.1.6. SWOT ของอุตสาหกรรม
 จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรม
ประเทศปากีสถานเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้ งพื้นที่เพาะปลูก
แหล่งน้า และก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะระบบชลประทานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก
ทาให้ ปากี ส ถานเป็นประเทศซึ่ง เหมาะแก่ เ พาะปลู กทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวสาลี
ข้าวโพด ฝ้ าย และอ้อ ย ซึ่งพื ชหลายชนิดเป็นวัต ถุดิบสาคั ญในภาคอุตสาหกรรมของปากีส ถาน
อีกด้วย
ในขณะเดี ย วกั น สภาพภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศของปากีส ถานก็ มี ค วามเหมาะสมในการ
เชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง จีน อิหร่าน อัฟกานิสถาน และกลุ่มประเทศเอเชีย
กลาง จึงถือเป็นจุดแข็งสาคัญอีกประการที่เกิดจากภูมิศาสตร์ของปากีสถาน
เมื่อพิจารณาอุปสงค์การบริโภคสินค้า เกษตรและอาหารในประเทศ พบว่า อุปสงค์และ
ความต้อ งการดังกล่ าวมีค่ อ นข้างมาก ซึ่งเป็นผลจากจานวนประชากรในประเทศที่ มีม ากกว่ า
199.1 ล้านคน โดยประชาชนที่มีกาลังซื้อ สูงอยู่ใน 3 เมืองสาคัญ ได้แก่ เมืองการาจี ซึ่งเป็นเมือง
ท่าที่ส าคั ญ ทางใต้ เมือ งละฮอร์ และเมือ งเฟียสลามาบั ด ซึ่ง ทั้งสองเมือ งตั้ งอยู่ต อนกลางของ
ประเทศ
ปากีสถานนั้นมีแรงงาน (Labor Workforce) ในประเทศประมาณ 62 ล้านคน โดยส่วน
ใหญ่อยูใ่ นภาคการเกษตรของประเทศ อีกทั้ง ต้นทุนอัตราค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่าจึงเป็นจุดแข็ง
สาคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
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อย่างไรก็ดี จุดอ่อนสาคัญของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปปากีสถานนั้น อยู่ที่
ปัญหาคอร์รัปชั่นอันเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ ตารวจและทหาร เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นต้นทุน
สาหรับการประกอบธุรกิจในปากีสถาน โดยเพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้โดยง่าย นักธุรกิจ
ต่ า งชาติ อ าจจะต้ อ งจ่ า ยสิ น บนแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ขณะเดี ย วกั น ความไม่ เ พี ย งในการใช้
กระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่ ยังส่งผลให้อุตสาหกรรมได้รับอุปสรรคและเป็นต้นทุนสาหรับภาคธุรกิจ
ในการจั ด สรรเครื่ อ งปั่ น ไฟ (Power Generator) และค่ า เชื้ อ เพลิ ง ที่ ต้ อ งน ามาใช้ ใ นการปั่ น
กระแสไฟฟ้า
 โอกาสและอุปสรรคสาหรับนักลงทุน
ปากี ส ถานมีก ารสนับสนุ นให้ นักลงทุ นต่ างชาติเ ข้ า มาลงทุ นโดยตรงในประเทศ โดย
สาหรับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนปากีสถาน (BOI ปากีสถาน) ได้มีการให้บริการ
One Window/One Stop Shop เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกนั ก ลงทุ น ในการติ ด ต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การขอใบอนุญาต/เอกสารรับรองต่างๆ จากทั้ง BOI
ปากี ส ถานเองและหน่ว ยงานอื่น ตลอดจนกระทั่ง กระบวนการจัดตั้งโรงงานและการติดต่อ กั บ
หน่วยงานที่ดูแลเขตส่งเสริมการส่งออก (Export Processing Zone: EPZ) หรือเขตอุตสาหกรรม
(Industrial Park) ต่างๆ ในประเทศ
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลปากีสถานได้มีการจัดตั้งเขตส่งเสริมการส่งออก/เขตอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรพื้นที่การลงทุนและให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่นักลงทุนที่ขเมา
ลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว อาทิ การยกเว้นภาษีนาเข้าสาหรับเครื่องจักรที่นาเข้ามาใช้ในประบวนการ
ผลิต การโอนกาไรอย่างเสรีกลับสู่ประเทศของนักลงทุน ฯลฯ
นอกจากนี้ เนื่อ งจากประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศ (ราวร้อ ยละ 96) นับถื อ ศาสนา
อิสลาม จึงทาให้ความต้องการในสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลต่างๆ มีอยู่อย่างมาก และเติบโตไป
พร้อมๆ กับการขยายตัวของจานวนประชากรและระดับรายได้ของคนในประเทศ
จากปัจจัยข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า โอกาสในการเข้ามาลงทุนในปากีสถานในอุตสาหกร
รมเกษตรและอาหารแปรรูปมีอยู่อย่างมาก อย่างไรก็ดี ปัญหาอุปสรรคหลักในการลงทุนในธุรกิจ
ดังกล่าว ประกอบด้วยความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงในประเทศ ซึ่งสร้างความ
ตึงเครียดและลดทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนลง รวมไปถึงปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก็
เป็นข้อจากัดที่ส่งผลต่อการดาเนินการในธุรกิจการเกษตรในประเทศปากีสถานเช่นกัน
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 SWOT ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปปากีสถาน
ตารางที่ 4-11 ได้สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูปปากีสถานเอาไว้
ตารางที่ 4-11 SWOT ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปปากีสถาน
SWOT ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปปากีสถาน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ประเทศมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ระบบชลประทาน การคอร์รัปชั่นของหน่วยงานรัฐและทหาร จน
ขนาดใหญ่ เอื้ออานวยในผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร กลายเป็นประเพณีสาหรับนักลงทุนจากต่างประเทศ
อีกทั้งมีสภาพภูมิประเทศที่สามารถเชื่อมโยงการค้า ที่ต้องจ่ายสินบน
ไปยังกลุ่มประเทศที่สาคัญ
มีอุปสงค์ในการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหาร
ประเทศยังประสบปัญหาด้านการผลิตพลังงานซึ่งไม่
ค่อนข้างมาก
เพียงพอต่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมีแรงงานในประเทศจานวนมาก และมีอัตรา
ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่า
โอกาส
อุปสรรค
นักลงทุนได้รับการอานวยประโยชน์และสิทธิ
ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงใน
ประโยชน์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในเขตส่งเสริมการ ประเทศ (ปัญหาการก่อการร้าย) สร้างความตึง
ส่งออก (EPZ)
เครียดในการลงทุน
สินค้าฮาลาลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาส
อุทกภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการ
อันดีให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว ประกอบธุรกิจภาคการเกษตรในปากีสถาน
เพื่อใช้บริโภคในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ
ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

4.4. โอกาสและศักยภาพของนักลงทุนไทยในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
4.4.1.1. สถานการณ์และสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
หากพิจารณาสถานการณ์และสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบันของอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารแปรรูปปากีสถาน อุตสาหกรรมดังกล่าวมีความสาคัญ อย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าอาหาร
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แปรรูป โดยในแต่ละปี ปากีสถานมีการพึ่งพาการนาเข้าสินค้าเกษตร เพื่อนามาใช้เป็นวัตถุดิบแปร
รูปในประเทศ และ/หรือเพื่อมาใช้บริโภค
ขณะเดียวกัน สินค้าอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลยังเป็นสินค้าที่ปากีสถานสามารถ
ผลิตและส่งออกไปต่างประเทศ/ประเทศใกล้เคียงได้อย่างมากในแต่ละปี เช่น อัฟกานิสถาน ซึ่งมี
ประชากรประมาณ 27 ล้านคน นับถือศาสนาอิสลาม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีประชากร
ประมาณ 10 ล้านคน นับถือศาสนาอิสลาม
นอกจากนี้ เมื่อ รวมกั บประชากรในประเทศที่มีจานวนมากถึ ง 199.1 ล้ านคน ทาให้
ความต้องการของตลาดสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในประเทศ มี อยู่อย่างมากและมีการเติบโต
อย่างรวดเร็ว
สาหรับสถานการณ์และสภาพอุตสาหกรรมของปากีสถานในปัจจุบัน พบว่า มีการเติบโต
อย่างมาก โดยเฉพาะในภาคส่วนของการนาเข้า เนื่องจากการผลิตในภาคการเกษตรและการแปร
รูปยังไม่อาจผลิตได้เพียงพอต่อความต้ องการของภาคการผลิต ทาให้ต้องมีการนาเข้าวัตถุดิบบาง
ชนิดเพื่อมาแปรรูปต่อ โดยเฉพาะพืชน้ามัน อาทิ ปาล์ม เมล็ดเรป หรือเมล็ดโคลซา ที่ใช้ในการ
ผลิตน้ามันและเนยผัก
แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีผู้ผลิตที่เป็นนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในปากีสถานเพื่อแปรรูป
สิ น ค้ า อาหาร หากแต่ ค วามต้ อ งการภายในประเทศในสิ น ค้ า อาหารแปรรู ป ยั ง คงมี อ ยู่ อี กมาก
ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของระดับรายได้และจานวนกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางของประเทศ จึงอาจ
กล่าวได้ว่าสาหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของปากีสถานในปัจจุบัน ยังมีโอกาสอยู่
มากในหลายภาคส่วนธุรกิจ ทั้งการแปรรูปสินค้าจากภาคการเกษตร ภาคการปศุสัตว์ และภาคการ
ประมง
4.4.1.2. ภาคธุรกิจที่มีโอกาสในการเข้าไปลงทุน/ประกอบธุรกิจ
ภาคธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสในการเข้ามาลงทุนในปากีสถานในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารแปรรูปนั้น อาจแบ่งออกเป็น 2 ภาคธุรกิจหลัก ได้แก่ ภาคธุรกิจแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร และภาคธุรกิจอาหารแปรรูป
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 ภาคธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
สาหรับภาคธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีความน่าสนใจในการเข้ามาลงทุน
ประกอบด้วย
 ธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากพืชเกษตรที่สาคัญของปากีสถาน (Major
Crops) ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี อ้อย พืชน้ามัน และพืชอื่นๆ โดยการแปรรูปที่
สามารถทาได้ อาทิ การแปรรูปพืชน้ามันเป็นน้ามันพืชและเนย การแปรรูปอ้อยเป็น
น้าตาล การแปรรูปข้าวและธัญพืชเป็นแป้งเพื่อเป็นวัตถุดิบของภาคธุรกิจอาหาร
แปรรูป การแปรรูปผลไม้เป็นผลไม้กระป๋องหรือน้าผลไม้
 ธุรกิจแปรรูปจากการปศุสัตว์ ได้แก่ การแปรรูปนมสดเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
และเนย การแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นเนื้อแช่แข็ง/เนื้อแปรรูป การแปรรูปไข่เป็น ไข่ผง
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่
 ธุรกิจแปรรูปจากการประมง ได้แก่ การแปรรูปสัตว์น้า ได้แก่ ปลา ปลาหมึก และกุ้ง
เป็นอาหารทะเลแช่แข็ง
 ภาคธุรกิจอาหารแปรรูป
ในส่วนของภาคธุรกิจอาหารแปรรูปที่ผู้ประกอบการไทยอาจเข้ามาประกอบธุรกิจได้ใน
ปากีสถาน จะประกอบด้วย
 ธุรกิจอาหารแปรรูปที่ใช้เทคนิคทาให้ แห้ง ได้แก่ อาหารแห้งที่เป็นผง เครื่องดื่มผง
สาเร็จรูป เช่น ชา กาแฟ ครีมเทียม เครื่องดื่มจากธัญชาติ น้าสมุนไพรพร้อ มดื่ม
เป็นต้น เครื่องเทศ รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive) เช่น ผงปรุงรส
 ธุรกิจอาหารแปรรูปที่ใช้ความร้อนสูง เช่น อาหารกระป๋อง
 ธุรกิจอาหารแปรรูปที่ใช้การหมักดอง เช่น น้าส้มสายชู น้าปลา นมเปรี้ยว เนยแข็ง
หรือเบียร์
 ธุรกิจอาหารแปรรูปที่ใช้การแช่เยือกแข็ง เช่น อาหารพร้อมรับประทานแช่เยือกแข็ง
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4.4.1.3. บริษัทกรณีศึกษา (Case Study)
 บริษัท Unilever Pakistan Foods Ltd.3
บริษัท Unilever Pakistan Foods เป็นบริษัทในเครือยูนิลิเวอร์ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภคที่ห ลากหลายในปากี ส ถาน โดยส าหรับสิ นค้ าอาหารแปรรูป บริษัท Unilever Pakistan
Foods มีการผลิตสินค้าตั้งแต่ ซุป ซอส ผงปรุงรส บะหมี่ อาหารสาเร็จรูป ไอศกรีม เครื่องดื่มและ
ชาซอง
สาหรับการประกอบธุรกิจในปากีสถาน บริษัท Unilever Pakistan Foods ซึ่งก่อตั้งใน
ปากีสถานมาตั้งแต่ปี 2527 มีโรงงานผลิตของบริษัททั้งหมด 5 แห่งในปัจจุบัน อันได้แก่ โรงงานใน
เมือง Multan โรงงานในเมือง Sukkur โรงงานในเมือง Faislabad โรงงานในเมือง Islamabad และ
โรงงานในเมือง Lahore
แบรดน์สินค้าที่มีการจาหน่ายในปากีสถาน (รวมถึงมีการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง)
ได้แก่ ลิปตัน (Lipton) คนอร์ (Knorr) วอลต์ส (Waltz) ฯลฯ
 บริษัท Engro Food Company4
บริษัท Engro Food Company5 เป็นบริษัท สั ญ ชาติปากีสถาน เริ่มดาเนิน กิจการในปี
2548 โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากนม ไม่ว่าจะเป็นนมยูเอชที ครีมเทียม เนย และไอศกรีม
ซึ่งบริษัทมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภาคธุรกิจสินค้าแปรรูปจากนมของปากีสถาน โดยในปี 2557
บริษัทมีรายรับประมาณ 648 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการจ้างงานมากกว่า 1,700 คน
ฐานการผลิ ตของบริษัท Engro Food Company อยู่ที่จังหวัดปัญจาบ โดยบริษัทจะรับ
ผลผลิตทางการปศุสัตว์ (นมวัว/นมโค/นมแพะ) จากเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อมาทาการแปรรูปและ
จาหน่ายในประเทศ และ/หรือส่งออกไปยังต่างประเทศ

3

ข้อมูลจาก http://www.unilever.pk/
ข้อมูลจาก http://www.engrofoods.com/
5 เป็นหนึ่งในบริษัทภายใต้เครือ Engro Corporation Limited (ECL)
4
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ทั้งนี้ ความสาเร็จของบริษัท Engro Food Company มีปัจจัยสนับสนุนมาจากการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเกษตรกรรายย่อย โดยบริษัท Engro Food Company ได้จัดตั้งศูนย์รวบรวม
นม (Milk Collection Centers : MCCs) จานวน 1,800 แห่ง ครอบคลุม 15,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ
ทาหน้าที่รวบรวมนมจากเกษตรกรรายย่อยที่มีอยู่มากถึง 3 แสนราย6 อีกทั้ง บริษัทยังช่วยเหลือ
เกษตรกรด้วยการสนับสนุนด้านความรู้-ความเข้าใจ เทคนิค และกระบวนการในการผลิต เพื่อเป็น
การเพิ่มคุณภาพในการผลิตให้กับเกษตร อัน ส่งผลดีต่อคุณภาพของนมที่สามารถผลิตได้ ซึ่งเป็น
วัตถุดิบหลักให้กับบริษัทในการผลิตและแปรรูป
4.4.1.4. พื้นที่ที่น่าสนใจ (Attractive Area) ต่อการเข้าไปลงทุน/ประกอบธุรกิจ
สาหรับพื้นที่ที่น่าสนใจในการเข้าไปลงทุนและประกอบธุ รกิจโรงงานในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารแปรรูปในประเทศปากีสถาน คือ เมืองละฮอร์ และเมืองการาจี
 เมืองละฮอร์
ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่
ภาพที่ 4-7 แสดงที่ตั้งของเมืองละฮอร์ โดยเมืองละฮอร์นั้นมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก
เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มและราบลุ่มแม่น้า ทาให้สามารถเพาะปลูกพืช/ผักมากถึง ร้อยละ 50 ของ
ปริมาณการผลิตของทั้งประเทศ โดยเฉพาะพืชทางการเกษตรที่สาคัญ (Major Crops) ไม่ว่าจะเป็น
ข้าว ข้าวสาลี ฝ้าย อ้อย และธัญพืช ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้เมืองละฮอร์ มีวัตถุดิบในการแปรรูปใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปเป็นจานวนมาก
นอกจากจะเป็นแหล่งเพาะปลูกสาคัญของประเทศแล้ว เมืองละฮอร์ยัง เป็นเมืองหลวง
ของจังหวัดปัญจาบ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ (รองจากเมืองการาจี) โดยมี
ประชากรที่ อ าศั ย อยู่ ป ระมาณ 14 ล้ า นคน โดยเมื่ อ รวมกั บ ประชากรโดยรอบในจั ง หวั ด จะมี
ประชากรราว 130 ล้านคน ทาให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีจานวนประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดใน
ประเทศ

6 เกษตรกรส่วนใหญ่ในปากีสถานที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ มักจะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีจานวนวัวเพียงรายละ 2-5 ตัว

ปล่อยเลี้ยงให้วัวหาอาหารเองตามธรรมชาติ
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ภาพที่ 4-7 ที่ตั้งของเมืองละฮอร์ แคว้นปัญจาบ ประเทศปากีสถาน

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ผู้ประกอบการรายสาคัญในพื้นที่
ตารางที่ 4-12 แสดงผู้ประกอบการรายสาคัญในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
ของเมืองละฮอร์ จาแนกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิต อาหารและเครื่องดื่ม ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากนม
ผู้ผลิตน้าตาล และผุ้ผลิตน้ามันพืชและเนย
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ตารางที่ 4-12 ผู้ประกอบการรายสาคัญในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
ของเมืองละฮอร์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท
Coca-Cola Beverages Pakistan Limited (CCBPL)
Nestlé Pakistan
Mitchell's Fruit Farms Ltd.
Engro Food Company
Baba Farid Sugar Mills Ltd.
Colony Sugar Mills Limited
Thal Industries Corp.
Punjab Oil Mills Limited.
Hamza Vegetable Oil Refinery & Ghee Mills (Pvt.) Ltd.
Shezan Company

ประเภท
เครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์จากนม เบเกอรี่
น้าตาล
น้าตาล
น้าตาล
น้ามันพืชและเนย
น้ามันพืชและเนย
อาหารและเครื่องดื่ม

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

 เมืองการาจี
ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่
ภาพที่ 4-8 แสดงที่ตั้งของเมืองการาจี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นสินธุ์ ตั้งอยู่ทางตอน
ใต้ของปากีสถาน โดยมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 20 ล้านคน และถือว่าเป็นเมืองที่มีประชากร
อาศัยอยู่มากที่สุดในปากีสถาน (รวมถึงเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากเป็นอันดับสองของโลก
ณ ปี 2557)
เมืองการาจี เป็นเมืองท่าศูนย์กลางเศรษฐกิจทางตอนใต้ อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์กลางทาง
การเงิ น และภาคอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Scale Manufacturing) ที่ ห ลากหลายของ
ปากี ส ถาน โดยภาคอุ ต สาหกรรมราวหนึ่ ง ในสามของประเทศตั้ ง อยู่ ที่ เ มื อ งแห่ ง นี้ ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมบันเทิง
อุตสาหกรรมซอฟแวร์ และอุตสาหกรรมยา
ส าหรับในภาคอุต สาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป เมือ งการาจีเ ป็นที่ตั้งของกลุ่ ม
โรงงานแปรรูป โดยเฉพาะการแปรรูปอาหารทะเล ทั้งนี้ เมืองการาจีถือเป็นแหล่งการทาการประมง
และการแปรรูปสินค้าอาหารทะเลแปรรูป ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศปากีสถาน (แหล่งการทา
ประมงอื่นที่สาคัญของปากีสถาน คือ เมืองกาวดา (Gwadar))
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ภาพที่ 4-8 ที่ตั้งของเมืองการาจี แคว้นสินธ์ ประเทศปากีสถาน

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ผู้ประกอบการรายสาคัญในพื้นที่
ตารางที่ 4-13 แสดงผู้ประกอบการรายสาคัญในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
ของเมืองการาจี จาแนกได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ผลิต อาหารและเครื่องดื่ม ผู้ผลิต เบเกอร์รี่ ผู้ผลิตชา
ผู้ผลิตน้าตาล และผู้ผลิตน้ามันพืชและเนย
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ตารางที่ 4-13 ผู้ประกอบการรายสาคัญในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของเมืองการาจี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท
Murree Brewery
Unilever Pakistan
National Foods
Hilal Confectionery
Tapal Tea
Al Noor Sugar Mills
Al-Abbas Sugar Mills Limited.
Faran Sugar Mills Ltd.
Wazir Ali Industries Ltd.
Habib Oil Mills

ประเภท
เครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่ม
อาหาร
เบเกอรี่
ชา
น้าตาล
น้าตาล
น้าตาล
น้ามันพืชและเนย
น้ามันพืชและเนย

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

4.5. บทสรุป
ประเทศปากีสถานเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียใต้ที่ขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และ
มีจานวนประชากรในประเทศเกือบ 200 ล้านคน นอกจากนี้ ยังมีภูมิศาสตร์ของประเทศที่เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ เนื่องจากอยู่ใกล้กับทั้งตลาดขนาดใหญ่ เช่น จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง
เอเชียกลาง เป็นต้น โดยประเทศดังกล่าวมีภาคอุตสาหกรรม/เกษตรที่สาคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง อุ ต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์ แ ละยา
อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมและการสื่ อ สาร อุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ อุ ต สาหกรรมพลั ง งาน
อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร
สาหรับอุตสาหกรรม/เกษตรกรรมที่มีความน่าสนใจและผู้ประกอบการไทยอาจมีโอกาส
ในการเข้าไปลงทุนทาธุ รกิ จ ในปากี ส ถานนั้น ได้แก่ อุต สาหกรรมเพาะปลู ก อุต สาหกรรมการ
แปรรู ป พื ช ผลทางการเกษตร อุ ต สาหกรรมประมงและอุ ต สาหกรรมแปรรู ป อาหารทะเล
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ โดยพื้นที่ที่เหมาะสม
แก่การเข้าไปลงทุน ได้แก่ เมืองการาจี และเมืองละฮอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่สาคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศปากีสถานในฐานะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ
อีกทั้งยังมีขนาดตลาดขนาดใหญ่ (จานวนผู้ค นอาศัยในเมืองทั้งสองมีอยู่ค่อนข้างมาก) มีแหล่ง
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แรงงานขนาดใหญ่ และสะดวกในด้านการขนส่งสินค้า (เฉพาะกรณีของการาจีซึ่งเป็นเมืองท่าหลัก
ของประเทศ)
อย่ า งไรก็ ต าม จากการเดิ น ทางไปศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก (Fact Finding) ในประเทศ
ปากี ส ถาน รวมไปถึ ง การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ โ อกาสและศั ก ยภาพการลงทุ น ของไทยในประเทศ
ปากีสถาน ทาให้ได้ข้อสรุปที่ว่า อุตสาหกรรมที่นักลงทุนไทยคาดว่าจะมีโอกาสและความเป็นไปได้
ในการเข้าไปลงทุนมากที่สุด ก็คือ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
โดยพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเข้าไปลงทุนทาธุ รกิจ ทางการเกษตรในปากีสถาน ได้แก่
เมือ งละฮอร์ ซึ่งเป็นแหล่ งเพาะปลู ก หลั กของประเทศ จึงเหมาะที่จะเข้าไปประกอบธุ รกิ จ การ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะการลงทุนในโรงงานแปรรูป
ผลไม้เป็นน้าผลไม้ เป็นผลไม้แห้ง หรือเป็นผลไม้กระป๋อง และโรงงานแปรรูปนมเป็นผลิตภัณฑ์
จากนม เช่น เนย ชีส โยเกิร์ต เป็นต้น ส่วนอีกพื้นที่ที่น่าสนใจ คือ เมืองการาจี ซึ่งเป็นเมืองที่มี
ประชากรอาศั ย อยู่ เ ป็ น จ านวนมาก อยู่ ติ ด อ่ า วอาหรั บ และมี ท่ า เรื อ ในการส่ ง ออกสิ น ค้ า ไป
ต่ า งประเทศ/ส่ ง ออกวั ต ถุ ดิ บ ที่ ผ ลิ ต ได้ ใ นปากี ส ถานกลั บ มาไทย ส่ ง ผลให้ นั ก ลงทุ น หรื อ
ผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจการแปรรูปอาหาร และการแปรรูปอาหารทะเล
ได้
ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญในการเข้าไปประกอบธุรกิจในปากีสถาน ได้แก่ ปัญหา
เรื่องระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ซึ่งยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหา
ก่อการร้ายและความไม่สงบในประเทศ ตลอดจนปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทา
การเกษตรของประเทศ และปริมาณผลผลิตที่จะใช้ในการป้อนสู่โรงงานแปรรูปของประเทศ
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