ภาคผนวก ก การสารวจภาคสนาม
(ประเทศมองโกเลีย)
1. ภาพรวมการเดินทาง
ในการเดินทาง คณะผู้วิจัย ได้ เดินทางตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 ถึง 26 เมษายน ซึ่งเป็นต้นหน้าร้อนของ
มองโกเลีย แต่กระนั้นก็ดีอุณหภูมิของมองโกเลียเวลานั้น ยังอยู่ที่ระดับไม่ถึง 10 องศาเซลเซียส ซึ่งหากเดินทาง
ก่อนหน้านี้ 1 เดือน อาจต่่าถึงติดลบ 40 องศาเซลเซียส ก็ได้ (ดังนั้นผู้เดินทางจึงควรตรวจสอบสภาพอากาศ
ก่อนก่าหนดวันเดินทาง)จึงเป็นข้อดีที่อากาศไม่หนาวเย็นเกินไป แต่ก็จะไม่ได้เห็นหิมะ ส่าหรับผู้ที่ต้องการสัมผัส
บรรยากาศหนาวเย็น และหิมะ (คณะวิจัยพบแต่ ลานน้่าแข็งธรรมชาติ หรือ glazier ที่ละลายเกือบหมดแล้ว
ตามรูป)
การศึกษาดูงานครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 9 วัน ท่าการพบปะกับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน รวมกัน 18
หน่วยงาน ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ในเมืองหลวง คือ กรุงอูลานบาตอร์
รูปภาพที่ ก.1: ลานน้าแข็งธรรมชาติที่ละลายเกือบหมดแล้ว

ที่มา: พัณณ์ชลี นิมมานเหมินท์ (2559)
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2. การเดินทาง

ที่มา: คณะผู้วิจัย (2559)
แม้ร ะยะทางจากกรุ งเทพฯ ไปอู ล านบาตอร์ จะไม่ไกลมากนัก แต่การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป
อูลานบาตอร์ นั้น ไม่มีเที่ยวบินตรง โดย สายการบินที่บินเข้า มองโกเลีย ที่ผ่านไทยนั้น จะมีเพียง สายการบิน
ของ จีน 2-3 สายการบิน และสายการบิน MIAT มองโกเลียเท่านั้น
ในการเดินทางคณะผู้วิจัยเลือกใช้สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ แล้วต่อสายการบิน MIAT มองโกเลีย
โดยต้องแวะพักที่ฮ่องกง เพื่อเปลี่ยนเครื่อง สาเหตุที่ใช้ สายการบินนี้เนื่องจาก ไม่ได้ใช้ระยะเวลามาก และมี
ราคาถูกที่สุดหากเปรียบเทียบกับสายการบินอื่น โดย เฉพาะการบินไทยที่สูงกว่ากันถึงกว่า 2 เท่าตัว ทั้งที่
สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ MIAT มองโกเลีย บินเข้าทีอ่ ูลานบาตอร์ทั้งคู่
การเดินทางนั้นใช้ระยะเวลารวม 8 ชั่วโมง แบ่งเป็น บินจาก กรุงเทพฯ เป็น ฮ่องกง ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
จาก ฮ่องกง ไปมองโกเลีย ใช้เวลา 5 ชั่วโมง ซึ่งในระหว่างแวะพักเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงนั้น หากมีเวลานาน ก็
สามารถจะออกจากสนามบินไปเดินเที่ยว และหาอาหารรับประทานในฮ่องกงได้
ด้านสภาพเครื่องบินนั้น สายการบินฮ่องกง ค่อนข้างดีอยู่แล้ว (ตามที่ส่วนใหญ่ทราบกันดี) แต่สายการ
บิน ของมองโกเลีย นั้ น แม้จ ะค่อนข้างเล็ ก แต่มีความสะอาดค่อนข้างดี จึงถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้พอควร
โดยรวม จึงสรุปได้ว่า การเดินทางจากไทยไปมองโกเลียไม่ยากล่าบากนัก
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3. สภาพบ้านเมือง
รูปภาพที่ ก.2-ก.3 : อนุสาวรีย์ซุกบาตา และอาคารรัฐสภา ที่ จัตุรัสเจงกิสข่าน

ที่มา: พิเศษพร วศวงศ์ (2559)

จากการอาศัยในมองโกเลีย 9 วัน คณะวิจัย พบว่า สภาพบ้านเมือง ของ มองโกเลีย นั้น อาจแบ่งออก
ได้เป็น 3 พื้นที่ แตกต่างกัน ดังนี้
พื้นที่แรก คือ ในบริเวณตัวเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเมืองใหม่ ก่อสร้างในรูปแบบที่ปะปนทั้ง
ทัน สมัย และแบบอนุ รั กษ์อาคารในสมัย โซเวียตมีอิท ธิพลในมองโกเลี ย ซึ่งอาคารแบบใหม่นั้น ปัจจุบัน มี
ค่อนข้างมาก เนื่องจากยุคเศรษฐกิจเติบโตเฟื่องฟู ใน 2-3 ปีก่อนหน้า ท่าให้มีการเก็งก่าไรและก่อสร้างอาคาร
รวมถึงที่พักอาศัย เช่น คอนโด เป็นจ่านวนมาก อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเศรษฐกิจมองโกลได้ตกต่่าอย่าง
รวดเร็วอันเกิดจากราคาถ่านหิน ซึ่งเป็นสินค้าหลักของมองโกเลียตกต่่าอย่างรวดเร็ว จึงเห็นสภาพของอาคาร
บางแห่งสร้างค้างไว้อยู่บ้าง อย่างไรก็ดี สภาพบ้านเมืองในเขตเมืองนั้นค่อนข้างสะอาด
อีกจุ ดหนึ่ งที่ พบ คือ สภาพการจราจรในเขตเมือ งนั้น ในช่ว งเวลาเร่ งด่ว นรถจะติดค่ อนข้างมาก
(ใกล้เคียงกับตัวเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน) และคนขับรถที่นี่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนมีการบีบแตรอยู่เนืองๆ (ต่าง
จากอินเดีย ที่การบีบแตรเป็นเรื่องปกติ ผู้คนไม่ถือสากันในการบีบแตร) นอกจากนั้น มลพิษ จากควันรถ ก็
ค่อนข้างมากทีเดียว
นอกจากส่วนที่เป็นเมืองใหม่แล้ว มองโกเลีย ยังมีส่วนของอาคารโบราณด้วย ซึ่งอาคารเหล่านี้ได้รับ
อิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากธิเบตเป็นหลัก ซึ่งโดยมากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางพุทธศาสนา ตันตระยาน
ของธิเบต อาคารโบราณเหล่านี้ จะได้แก่ วัดส่าคัญ รวมถึง พระราชวังของเหล่าเจ็ตซุนดัมบา คูตุกตู ซึ่งเป็นทั้ง
ผู้น่าทางการปกครอง และผู้น่าทางจิตวิญญาณของชาวมองโกล (เหมือน ดาไลลามะของธิเบต) แต่อย่างไรก็
ตาม อาคารโบราณเหล่านี้มีข้อน่าสังเกต คือ (1) มีขนาดไม่ใหญ่นัก เช่น บางวัดนั้น มัคคุเทศก์เล่าว่าเคยมีพระ
อยู่ถึง 1,000 รูป แต่วัดกลับมีขนาดเล็กเกินกว่าพระ 1,000 รูป จะอาศัยอยู่ได้ (แค่ 100 รูป ก็น่าจะแออัดมาก
แล้ว) ที่เป็นเช่นนั้น เพราะพระและชาวมองโกล นิยมอาศัยในกระโจม (ที่เรียกว่ า แกร์) ส่วนตัว ซึ่งพระจะ
อาศัยปักกระโจมอยู่รอบวัด ภายหลังจากที่มีการท่าลายพุทธศาสนาในช่วงสตาลิน (เนื่องจากศาสนาเป็นสิ่งที่
ขัดต่อหลักการของคอมมิวนิสต์ และศาสนาพุ ทธมีอิทธิพลกับคนมองโกลมาก) จึง ไม่เห็นกระโจม และ (2) ภูมิ
ทัศน์โดยรอบเป็นตึกสูง บดบังทัศนียภาพของอาคารโบราณ
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รูปภาพที่ ก.4-ก.5 : อาคารสมัยใหม่กับตึกสูง และอาคารบ้านเรือน กับการจราจร

ที่มา: พิเศษพร วศวงศ์ (2559)

อีกพื้นที่ คือ ย่านชานเมือง ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่าง เขตเมือง กับชนบท เขตนี้เรียกว่า เขตกระโจม
(Gher District) เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบ้านไม่ถาวร และมีหลายหลังที่เป็นกระโจมแบบโบราณ ในเขตนี้มีผู้คน
อาศัยอยู่แออัดพอสมควร (ตามภาพ) นอกจากนั้น ระบบอ่านวยความสะดวกโดยเฉพาะการท่าความร้อน ก็
เข้าถึงไม่มากนัก ประชาชนส่วนหนึ่งจึงท่าความร้อนโดยการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านเผาไหม้ให้ความร้อน ก่อให้เกิด
หมอกควันในเมืองอยู่เนือง ๆ ปัจจุบันรัฐบาลพยายามให้ประชาชนในเขตนี้ ย้ายเข้ามาอาศัยในคอนโดในเมือง
โดยมีมาตรการเช่น บ้านเอื้ออาทร และ เงินกู้ดอกเบี้ยต่่าเพื่อบ้านหลังแรก แบบไทยหลายโครงการ
รูปภาพที่ ก.6: เขตกระโจม

ที่มา : คณะผู้วิจัย (2559)

พื้นทีสุดท้าย คือ เขตชนบท เขตนี้ คือ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ อย่างไรก็ตาม มีผู้คนอาศัยอยู่ใน
เขตนี้ไม่มากนัก และโดยมากจะเป็นการพเนจรย้ายเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ (Nomad) กลุ่ม Nomad นี้ เป็นกลุ่มที่
รัฐบาลและประชาชนส่วนใหญ่ ของประเทศให้ความเคารพมาก เพราะเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของคน
มองโกล นอกจากนั้น มีกลุ่ม Nomad จ่านวนมากที่เคยเป็นผู้มีรายได้ดีอาศัยอยู่ในเมือง แต่ผันตัวมาเป็น
Nomad อันเกิดจากความรั กชอบในชีวิตอิสระ สันโดษ รวมถึง ต้องการมีสภาพชีวิตที่เป็นธรรมชาติ อากาศดี
ไม่มีมลพิษ นักวิจัยมองโกลพบว่า ผู้ใช้ชีวิตแบบ Nomad มีอายุยืนกว่าอายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกมาก
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ในขณะที่ผู้อาศัยอยู่ในเขตเมืองของมองโกลนั้น มีอายุขัยเฉลี่ยค่อนข้างต่่า จึงมีผู้ต้องการใช้ชีวิตแบบ Nomad
หรือ ใกล้เคียง Nomad มากขึ้นในมองโกเลีย (เช่น รับประทานอาหาร organic ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป)
รูปภาพที่ ก.7 : กระโจม

ที่มา : คณะผู้วิจัย (2559)

4. ความเป็นอยู่
ด้านความเป็นอยู่ในมองโกเลียนั้น มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย ในภาพรวมแม้ อูลานบาตอร์ที่เป็นเมือง
หลวงจะมี ข นาดเล็ ก แต่ ก็ มี สิ่ ง อ่ า นวยความสะดวกต่ า ง ๆ อยู่ ค่ อ นข้ า งครบครั น เนื่ อ งจากเป็ น เมื อ งที่ มี
ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่มาก อันเนื่องจากการที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจเหมือง ความเป็นอยู่ในมองโกเลียนี้แบ่ง
ออกตามรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
4.1 ที่อยู่อาศัย
มองโกเลียมีตึกอาคารสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย มีคอนโด อพาร์ตเมนต์ เกิดขึ้นมาก รวมถึงบ้านจัดสรร
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ราคาที่ พั ก อาศั ย ของมองโกเลี ย มี ร าคาถู ก ลงมาก เนื่ อ งจากเกิ ด ภาวะที่ อ ยู่ อ าศั ย ล้ น ตลาด
การตกแต่งภายในก็ค่อนข้างทันสมัย เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุก่อสร้างบางชนิดผลิตได้เองในประเทศ แต่ก็มีอยู่
หลายอย่างที่น่าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งถ้าเน้นราคาถูกคุณภาพไม่สนใจนักก็จะน่าเข้าจากจีน แต่ถ้าคุณภาพดีก็
จะน่าเข้าจากรัสเซีย และเกาหลี อย่างไรก็ตาม คณะวิจัยได้พักที่โรงแรม (ไม่ได้พักในอพาร์ตเมน หรือ คอนโด)
ซึ่งก็มีร าคาไม่แพง (หากเปรี ย บเทีย บกับ หลายๆประเทศ) แต่ก็ความสะอาด และสิ่ งอ่านวยความสะดวก
ครบถ้วน
4.2 อาหาร
นับเป็นโชคของนักลงทุน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มองโกเลียมีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและอาศัย
ในอูล านบาตอร์ อยู่ พอสมควร ท่าให้ มองโกเลียมีอาหารหลากหลายชาติให้ เลื อกรับประทาน ไม่ว่าจะเป็น
อาหารรัสเซีย ยูเครน อาหารอิตาเลียน อาหารญี่ปุน อาหารจีน อาหารอินเดีย อาหารตุรกี ร้านสุกี้ชาบู หรือ
แม้แต่อาหารเกาหลีเหนือ (มาจากเกาหลีเหนือจริง ๆ โดยร้านนี้ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเกาหลีเหนือในการ
ออกนอกประเทศได้โ ดยถูกต้ อง แต่ที่เ ป็ น ที่สุ ด ของร้ า นไม่ใ ช่อาหาร แต่เ ป็น การแสดงโดยพนั กงานเสิ ร์ ฟ
และแม่ครัว ซึง่ เคยเป็นแชมป์ดนตรีที่เกาหลีเหนือมาก่อน)
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อาหารนานาชาติเหล่านี้ หลายร้านมีรสชาติค่อนข้างดี โดยเฉพาะที่เป็นเนื้อสัตว์ อย่างเนื้อวัว และเนื้อ
แกะ แต่ที่เป็นปลา และอาหารประมง จะไม่สดนัก เนื่องจากมองโกเลียไม่ติดทะเล แต่มีประชากรโคและแกะ
มากกว่ าประชากรมนุ ษ ย์ ราคาอาหารที่ ม องโกเลี ย ถื อว่ า ไม่ แพง คื อ ถู กกว่ าที่ ก รุง เทพฯ พอสมควรหาก
เปรียบเทียบถึงคุณภาพในระดับเดียวกัน
ส่วนอาหารประจ่าชาตินั้น ชาวมองโกเลียนิยมอาหารธรรมชาติ (ออร์แกนิก) ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า
ชาวมองโกลเชื่อว่า กลุ่ม Nomad บริโภคอาหารชนิดนี้แล้วอายุยืน อาหารในร้านอาหารประจ่าชาติจึงต้องคง
รสและกลิ่นธรรมชาติไว้ เพื่อยืนยันความ “ออร์แกนิก” อาหารจึงมีกลิ่นที่ค่อนข้างรุนแรง ซึ่งชาวไทยอาจไม่ชิน
โดยเฉพาะชาของมองโกเลียนั้น จะมี “รสเค็ม” เนื่องจากใช้นมอูฐ ซึ่งไม่มีรสหวานเลย กลิ่นชาเองก็จะเบาบาง
กว่ากลิ่นนมอูฐเสียอีก
แต่อาหารที่อาจจะถูกปากคนไทย คือ “บูซ ” มีลักษณะคล้ าย “เกี๊ยว” ที่มีรสนุ่มลิ้น และมีน้่าซุบ
เล็กน้อย คล้ายคลึงกับ “เซี่ยวหลงเปา” แต่บูซที่นี่ต้องรีบรับประทานตอนที่ยังร้อนอยู่ เพราะหากปล่อยเย็น
จะมีกลิ่นสาบเล็กน้อย เพราะท่าจากเนื้อแกะผสมเนื้อวัว บูซเป็นอาหารราคาไม่แพง (ถูกกว่าเซี่ยวหลงเปาใน
ไทยมาก แต่รสชาติใกล้เคียงกัน) แต่แนะน่าให้ซื้อรับ ประทานในร้านขายบูซเฉพาะ ซึ่งมีอยู่มากมายในเมือง
หลวง
อย่างไรก็ตาม ไม่พบร้านอาหารไทยในมองโกเลีย ที่เคยมีเปิดนั้น เปิด โดยกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย
แต่ในปัจจุบันได้เลิกกิจการไปแล้ว ส่วนหนึ่งชาวมองโกลเล่าว่า อาหารไทยยังไม่ถูกปากชาวมองโกลนั ก เพราะ
ชาวมองโกลชินกั บอาหารรสชาติไม่จัดนัก อย่างไรก็ตาม คณะวิจัยก็พบว่า ร้านอาหารตุรกี และอินเดีย ที่มี
รสชาติจัด โดยเฉพาะจากเครื่องเทศ ก็มีกิจการที่ดี มีผู้ใช้บริการมาก
4.3 ตลาด และที่จับจ่ายซื้อสินค้า
ที่มองโกเลียมีร้านค้าสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า แต่ก็มีตลาดซื้อขายในที่โล่ง
แจ้งเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน โดยห้างสรรพสินค้าจะตั้งอยู่ในเขตเมือง ในขณะที่ตลาดโล่งแจ้งจะอยู่ในเขตกระโจม
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่อากาศหนาวจัดมาก ชาวมองโกลจะเลือกในห้างสรรพสินค้ามากกว่า
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ของมองโกลเลี ย นั้ น มี อ ยู่ ห ลายแห่ ง แต่ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ข นาดไม่ ใ หญ่ ม ากหาก
เปรียบเทียบกับไทย ความทันสมัยต่าง ๆ ก็ยังด้อยกว่าไทยมาก แต่หากเปรียบเทียบกับในหลาย ๆ ประเทศก็
ต้องถือว่าพอใช้ได้อยู่ ชาวมองโกเลียส่วนใหญ่ นิยมซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค จ่าเป็น และซื้อเสื้อผ้า รองเท้า ที่ดู
ดีทัน สมัย แฟชั่น ของคนมองโกลถือว่ามี ร สนิยมการแต่งกายดีทีเดีย ว ดีกว่า ชาวเอเชี ยหลายชาติ หรือใน
ภาพรวมอาจดูดีกว่าชาวไทยด้วยซ้่า แต่มีข้อสังเกต คือ ชาวมองโกลไม่นิยมใช้เครื่องประดับมีค่า เนื่องจาก
อากาศที่หนาว ท่าให้ชุดแต่งกายปกคลุมเครื่องประดับ จึงมองไม่เห็นเครื่องประดับมีราคา
4.4 ที่พักผ่อนหย่อนใจ
ที่พักผ่อนหย่อนใจในมองโกเลียมีอยู่หลายประเภท โดยขอเริ่มต้นจากแบบครอบครัวที่อยู่ในเมืองนั้น
มีทั้งการเดินชอปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่า งๆ และการชมการแสดง ซึ่งแบ่งเป็นการชมภาพยนตร์
โดยโรงภาพยนตร์ของมองโกเลียนั้นมีไม่มาก จึงมีผู้ใช้บริการแน่นขนัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้บริการวัยรุ่น แต่
อีกประเภท เป็นการแสดงแบบดั้งเดิมที่ได้อิทธิพลจากโซเวียต คือ การแสดงสด เช่น โอเปร่าต์ และบัลเลต์
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นอกจากห้างสรรพสินค้า และการแสดงแล้ว อูลานบาตอร์ยังมีพิพิธภัณฑ์ และโบราณสถาน
หลายแห่ง ให้เข้ าไปเยี่ ยมชม รวมถึงสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย ค่าเข้าชมสถานที่เหล่ านี้ ค่อนข้างถูก
โดยเฉพาะหากเปรียบเทียบกับในยุโรป แต่ก็เช่นเดียวกับประเทศที่ได้อิทธิพลโซเวียตทั่วไป คือ หากถ่ายรูป
จะต้ องเสี ย ค่ าถ่ า ยรู ป ต่า งหากเพิ่ ม เติ ม นอกจากนั้ น ในวัด ที่ มีพ ระสงฆ์อ ยู่ จะไม่เ สี ยค่ า เข้ า ชม ศิล ปะและ
สถาปัตยกรรมของมองโกลค่อนข้างน่าสนใจ เพราะแม้จะมองผิวเผือนอาจคล้ายคลึงจีน แต่หากมองให้ลึกจะ
เห็นความโดดเด่น ในแบบฉบับพุ ทธตันตระยาน ซึ่งต่างจากพุทธของไทย (เถรวาท) และ จีน (มหายาน จีน
นิกาย) โดยหากกล่าวถึงศาสนาพุทธในมองโกเลียนั้น พุทธศาสนาแบบตันตระยานมีอิทธิพลมากในมองโกเลีย
ในช่วงสมัยหนึ่งมีประชากรชายในมองโกเลียมากถึงร้อยละ 80 เป็นพระ แต่กระนั้นก็ไม่ส่งผลต่อการสืบทายาท
เนื่องจากพระในมองโกเลียนั้น มีภรรยา และมีลูกได้ โดยตามหลักตันตระยานนั้น แตกต่างจากพุทธไทยมากใน
เรื่องนี้ คือ นอกจากจะอนุญาตแล้ว ยังแนะน่าให้มีด้วย เพราะตันตระยานเชื่อว่า “จะบรรลุธรรมได้ต้องมี
ภรรยา” ตันตระยานเคยเฟื่องฟูมากในธิเบตเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธิเบตได้พัฒนาเป็น “วชิรญาน” แล้ว
จึงไม่อนุญาตให้ พระ (ลามะ) มีภรรยาได้เหมือนมองโกล
พระมองโกลเคยมี (ปัจจุบันก็ยังมีอยู่) อิทธิพลมากต่อชาวมองโกเลีย ซึ่งใกล้เคียงกับไทย คือ ผสม
“พุทธ” และ “ผี” เข้าด้วยกัน มีการเข้าทรง ท่านายทายทัก ท่าบุญสะเดาะเคราะห์ ทั้งจากพระ และหมอผี อยู่
ทั่วไป แม้ในสมัยของสตาลินจะได้ท่าลายพุทธศาสนาลง ท่าให้วัดส่าคัญหลายแห่งกลายเป็นวัดร้าง พระสงฆ์ถูก
จองจ่า ทรมาน และสังหาร นับหมื่นราย แต่ภายหลังการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย ศาสนาพุทธในมองโกเลีย
ก็ได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมทอง (เหลือง) ขนาดใหญ่ที่สตาลินเคยน่าไปหลอมท่าปืนใหญ่
ก็ได้รับการสร้างขึ้นใหม่โดยประชาชนชาวมองโกล นอกจากนั้น มีพระจ่านวนมากที่เป็นผู้ ให้ค่าปรึกษาท่านาย
ทายทัก แก่ นักธุรกิจ ข้าราชการ และนักการเมืองด้วย (เช่นเดียวกับไทย)
นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองแล้ว การออกไปยังนอกเมืองถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีมากใน
มองโกเลีย เพราะมีสถานที่โล่งกว้าง มีอากาศดี ไม่มีมลพิษ ได้เห็นและสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของ
ชาว Nomad การรับประทานอาหารและพักในกระโจม ขี่ม้า และยิงธนู รวมถึงสถานที่โดดเด่นที่ต้องเยี่ยมชม
อย่างเจงกิสข่านคอมเพล็กซ์ และวัดโบราณนอกเมือง ก็นับเป็นการพักผ่อนที่ดีในมองโกเลีย
ด้านที่ท่องเที่ยวยามราตรีนั้น พบไนต์คลับ และคาราโอเกะ อยู่ ทั่วไป ชาวมองโกลนิยมดื่มสุรามาก
โดยเฉพาะในเทศกาลส่าคัญ เช่น เทศกาลนาดัม และวันปีใหม่ สุรานี้เป็นปัญหาค่อนข้างมาก เพราะชาว
มองโกลที่มีอัธยาศัยดีเป็นมิตรนั้น ยามที่เมาสุรา บางครั้งจะนิยมใช้ความรุนแรง ทั้งที่บางครั้งสาเหตุไม่ได้เกิด
จากการทะเลาะเบาะแว้ง แต่เพราะกีฬาที่นิยมมากของชาวมองโกลมักเป็นกีฬาด้านการต่อสู้ อย่างมวยปล้่า
ซูโม่ หรือ แม้แต่มวยไทย ก็พบชาวมองโกลเริ่มให้ความนิยมแล้วเช่นกัน ดังนั้น เมื่อเมาสุรา จึงมีบ้างที่นึกสนุก
ชวนเพื่อนเล่นกีฬาดังกล่าวจนเกิดการบาดเจ็บ หรือ กระทบกระทั่งกับบุคคลที่สาม จึงมีค่าเตือนจากรัฐบาลให้
ชาวต่างชาติระมัดระวังช่วงเทศกาลนาดัมเป็นพิเศษ
5. การทาธุรกิจ
ในส่วนของการท่าธุรกิจนั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วนที่พบ คือ เรื่องของระบบธนาคาร กับวัฒนธรรมทาง
ธุรกิจ โดยในส่วนของธนาคารนั้น แม้ธนาคารในมองโกเลียจะมีระบบไม่รุดหน้าเท่าไทย แต่ก็ถือว่าค่อนข้าง
ใช้ได้ มีตู้เอทีเอ็มอยู่มาก บัตรเครดิตใช้ได้ดี และให้บริการรวดเร็ว การแลกเงินตรานั้นสามารถแลกได้ที่ธนาคาร
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โดยอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่างจากร้านแลกเงิน (ไม่พบการแลกในตลาดมืดเหมื อนประเทศอื่น ธนาคารบางแห่ง
เปิดให้บริการตั้งแต่ 5.00 น.
เรื่องของวัฒนธรรมการท่าธุรกิจนั้น การติดต่อกับภาคเอกชนค่อนข้างง่ าย และไม่มีพิธีรีต องมากนัก
โดยภาคเอกชนทั้งชาวต่างชาติ และชาวมองโกล สามารถติดต่อนัดหมายได้ทางอีเมล ซึ่งส่วนใหญ่จะตอบอีเมล
กลับไม่ช้านัก คือ มักไม่เกิน 1 สัปดาห์ บางรายก็ตอบกลับภายในวันนั้นทันที โดยในการพบปะพูดคุยกัน
ทั้งต่างชาติ และชาวมองโกลค่อนข้างจะเป็นกั นเอง และผู กมิตรง่าย ส่ ว นด้านภาษานั้น ส่ ว นใหญ่จะพู ด
ภาษาอังกฤษได้ดี ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นน่าจะมาจากการที่ชาวมองโกลมีการท่าธุรกิจกับต่างชาติมาอย่า งต่อเนื่อง
ท่าให้ซึมซับวัฒนธรรม และต้องฝึกใช้ภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจ่า
แต่ในส่วนราชการนั้น มีพิธีรีตองพอสมควร การเข้าพบหรือสถานที่ราชการค่อนข้างยุ่งยาก ต้องมีการ
เก็บหนังสือเดินทาง ตรวจอาวุธ ฯลฯ และบางครั้งต้องใช้ล่าม กล่าวโดยสรุปคือ ยังคงลักษณะของประเทศที่ได้
อิทธิพลจากสังคมนิยมโซเวียตอยู่ แม้จะค่อยๆ มีการปรับตัวตามการติดต่อกับชาวต่ างชาติบ้าง แต่ก็ไม่มากนัก
เพราะในอดีตการเข้ามาของต่างชาตินั้น จะเข้ามาในลักษณะของการเป็น “ผู้ขอ” คือ ต่างชาติต้องเข้ามาขอ
สัมปทานจากรัฐบาลมองโกเลีย รัฐบาลมองโกเลียจึงเป็นฝุาย “เหนือกว่า” และสามารถเลือกปรับตัวน้อยนิดได้
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเศรษฐกิจของมองโกเลียมีปัญหา รัฐบาลต้องพึ่งพาต่างชาติมากขึ้น ดังนั้น วัฒนธรรม
ดังกล่าวจึงเริ่มที่จะเปลี่ยนไปมากขึ้นด้วย
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กระทรวงการต่างประเทศ
ณ ร้าน วนิลลา บลาซเซอรี
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 13.00-14.00 น.
ข้อมูลทั่วไปประเทศมองโกเลีย
 มองโกเลียเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากร ทั้งด้านเหมืองแร่ และเกษตร เป็นต้น ดังนั้น
เกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก่อสร้าง และเหมืองแร่ เป็นสาขาสินค้าที่มองโกเลียมี
ศักยภาพ
 ในอดีตมองโกเลียอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียต กล่าวคือ ปกครองโดยใช้ระบบคอมมิวนิสต์
จนกระทั่งประกาศตัวเป็นประเทศประชาธิปไตยเมื่อปี 2533
 มองโกเลียมีการเปลี่ยนขั้วอานาจทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ทาให้เสถียรภาพทางการเมืองของ
ประเทศขาดเสถียรภาพ การดาเนินนโยบายต่างๆ ยังขาดความชัดเจน
บริษัทไทยที่เข้าไปลงทุนในประเทศมองโกเลีย
 บริษัท บ้านปู เข้าไปลงทุนสารวจเหมือง
 โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ เข้าไปซื้อกิจการโรงพยาบาลเก่าในเมืองอูลานบาตอร์ และดาเนินกิจการ
ภายใต้ชื่อทางการค้า “โรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด”
กฎหมายและกฎระเบียบ
 มองโกเลียมีกฎหมายลาคลอดบุตรได้ 2 ปี
 ประเทศฯ มีกฎหมายนาเข้ายารักษาโรคที่เข้มงวด ทาให้เป็นอุปสรรคทางด้านการรักษาของแพทย์
ภาวะแวดล้อมด้านการลงทุน
 แม้ว่าประเทศดังกล่าวจะมีแผนโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการ แต่ การดาเนินการค่อนข้าง
ล่าช้า
 โครงการที่รั ฐ บาลคาดหวัง ว่า จะช่ว ยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ คือ โครงการก่อสร้ างเหมือ ง
ทองแดง Oyu Tolgoi ระยะที่ 2
 มองโกเลียยังไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย
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สรุปสัมภาษณ์ คุณบรรพต กิตติกิ่งเลิศ เลขานุการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00-15.00 น.
ข้อมูลบริษัท
 โรงพยาบาลบารุงราษฎร์มีรูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business Model) คือ เป็นศูนย์รวมความเป็น
เลิศในการรักษาพยาบาล (Excellence in Treatment) โดยเน้นคุณภาพเป็นหลัก ทั้งนี้ โรงพยาบาล
ฯ มีแนวคิดว่าหากกระจายการบริการอาจทาให้ควบคุมคุณภาพได้ยาก จึงจะไม่ใช้ชื่อตราโรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ในการตั้งสาขาใหม่ แต่จะเป็นการเข้าไปบริหารจัดการภายใต้ชื่ออื่นๆ ซึ่งแตกต่างกับ
รูปแบบการดาเนินธุรกิจของโรงพยาบาลกรุงเทพที่เน้นการกระจาย/ตั้งสาขาใหม่ โดยใช้ชื่อตราของ
โรงพยาบาลเป็นจุดขาย
 จาก Business Model ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลฯ จึงไม่มีการขยายธุรกิจไปแบบ Green field แต่ใช้
การหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ ทั้งนี้ คุณบรรพตกล่าวว่า หุ้นส่วนธุรกิจที่เชื่อใจได้จะเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทา
ให้ธุรกิจของโรงพยาบาลฯ สามารถดาเนินการได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จ
 ในการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ บารุงราษฎร์พิจารณาจากจานวนผู้ป่วยที่มารักษาที่กรุงเทพฯ
จาแนกตามสัญชาติ โดยชาติที่มารักษาเป็นจานวนมากในอันดับต้นๆ โรงพยาบาลฯ จะเปิดในรูปแบบ
(1) คลีนิคที่มีแพทย์ประจา 1 ท่าน คอยให้บริการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น เช่น เมียนมาร์ และเวียดนาม
เป็นต้น (ประมาณร้อยละ 20 ของสาขาทั้งหมดในต่างประเทศ) ขณะที่ชาติที่มารักษาเป็นจานวนมาก
ในอันดับรองลงมานั้น โรงพยาบาลฯ จะเปิดในรูปแบบ (2) Referral Office ซึ่งเป็นศูนย์รับผู้ป่วยเพื่อ
ส่งต่อมารักษายังกรุงเทพฯ ปัจจุบันเปิดไปแล้วกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยตั้งอยู่ที่จีนมากถึง 3 แห่ง
(ประมาณร้อยละ 80 ของสาขาทั้งหมดในต่างประเทศ)
 การเปิด Referral Office โรงพยาบาลฯ จะมีหุ้นส่วนธุรกิจ เช่น Ulaanbaatar Songdo Hospital มี
หุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นแพทย์ด้านหัวใจที่มีชื่อเสียงของมองโกเลีย คอยให้คาแนะนา เป็นต้น ยกเว้นที่
บังกลาเทศเป็นประเทศเดียวที่ทางโรงพยาบาลฯ เข้าไปดาเนินการเองทั้งหมด
 ชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลฯ มากเป็น 2 อันดับแรก ได้แก่ (1) กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง ซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นชาติที่เข้ามาใช้บริการมากสุด และ (2) เมียนมา
 บารุงราษฎร์กาลังมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางด้านทักษะทางการแพทย์
ประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศ
 การเข้าไปลงทุนในมองโกเลีย ทางโรงพยาบาลฯ ได้รับข้อมูลจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นเครือข่ายทาง
ธุรกิจ โดยโรงพยาบาลฯ และหุ้น ส่วนชาวมองโกเลี ยได้เข้าไปซื้อกิจการจากเจ้ าของโรงพยาบาล
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อูลานบาตอร์เดิม แล้วนามาปรับปรุงและบริหารภายใต้ชื่อ Ulaanbaatar Songdo Hospital (เป็น
การบริหารจัดการภายใต้แบรนด์ที่ 2) ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้น คือ บารุงราษฎร์ร้อยละ 51 หุ้นส่วน
ร้อยละ 49
 บ ารุ งราษฎร์ รั บ หน้ าที่บ ริ ห ารจั ดการกิจกรรมภายในของโรงพยาบาล Ulaanbaatar Songdo
Hospital ในขณะที่หุ้นส่วนมองโกเลียที่หน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ รวมถึงเจรจา/
จัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทางกฎระเบียบ
 ปัจจุบัน Ulaanbaatar Songdo Hospital ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 10 ปี มีเตียงรองรับผู้ป่วยจานวน
98 เตียง พนักงานภายในเป็นคนท้องถิ่นทั้งหมด โดยมีแพทย์ไทยประจา 1 คน ทั้งนี้ บารุงราษฎร์จะ
จัดให้มีแพทย์จากไทยไปเยี่ยมที่ UB เดือนละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการอบรมบุคลากรของโรงพยาบาลฯ
โดยบุคลากรจากไทยในทุกๆ ไตรมาส รวมทั้งส่งบุคคลากรทางการแพทย์มาอบรมที่กรุงเทพฯ ใน
บางครั้ง
 บุคลากรต่างด้าวที่ทางานในมองโกเลีย หากจะพานักเกิน 30 วัน จะต้องทาวีซ่าและต่อใบอนุญาต
ทางานทุกๆ 1 ปี
 กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ผู้ป่วยคล้ายกับไทย แต่ทั้งนี้ชาวมองโกเลียมักตกลงยอมความกับทางแพทย์ /
โรงพยาบาลก่อน จึงทาให้ไม่พบเห็นกรณีการฟ้องร้องแพทย์/สถานพยาบาลในมองโกเลีย
 ทางคุณบรรพตมีความเห็นว่ากฎระเบียบของประเทศมองโกเลียนั้น ไม่มีความซับซ้อนและเอื้อต่อการ
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ หากมีการทาธุรกรรมลงนามเอกสารต่างๆ จะใช้ระยะเวลาส่ง
เอกสาร จากไทย-มองโกเลีย ประมาณ 3 วันทาการ
 อย่างไรก็ตาม กฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินมีความซับซ้อน โดยมองโกเลียแบ่งการถือครองสินทรัพย์
เป็น 2 ประเภท คือ (1) Procession right ซึ่งสามารถต่ออายุได้เรื่อยๆ ทั้งนี้ ในการได้มาซึ่งสั มปทาน
ดังกล่าวบริษัทต้องเจรจาติดต่อโดยตรงกับภาครัฐ และ (2) Concession right ซึ่งมีความมั่นคงกว่า
เป็นการขอสัมปทานพื้นที่นั้นๆ โดยการประมูล แต่ทั้งนี้บริษัทที่จะสามารถขอสัมปทานดังกล่าวได้
จะต้องเป็นบริษัทสัญชาติมองโกล
 ความแตกต่างระหว่างลูกค้าชาวตะวันออกกลางกับชาวมองโกล กล่าวคือผู้ป่วยชาวตะวันออกกลาง
ส่วนใหญ่ใช้สิทธิข้าราชการในการรักษา ขณะที่ผู้ป่วยชาวมองโกลส่วนใหญ่ชาระค่ารักษาเอง เนื่องจาก
ฐานะค่อนข้างดีกว่า
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 คุณบรรพตมีความเห็นว่าอนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Tax Agreement: DTA) ระหว่างไทยกับ
มองโกเลีย เป็นหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนยังประเทศดังกล่าวได้
 ทางโรงพยาบาลฯ อยากให้ทาง BOI มีมาตรการให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่สถานพยาบาล
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สรุปสัมภาษณ์ คุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด (มหาชน)
ณ อาคารทิปโก้ ชัน้ 24 กรุงเทพฯ
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 -17.00 น.

ที่มา : ภูวิชญ์ (2559)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
 ธุรกิจหลักของบริษัททิปโก้ฯ คือ ยางมะตอย และเรือขนส่ง
 บริษัททิปโก้ฯ พึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก กล่าวคือ รายได้ทั้งหมดประมาณ 3.7 หมื่นล้านบาท
ในแต่ละปี ประกอบด้วยรายได้จากต่างประเทศ 2.7 หมื่นล้านบาท หรือราวร้อยละ 75 และรายได้
จากในประเทศ 1.0 หมื่นล้านบาทหรือราวร้อยละ 25 ทั้งนี้ ในประเทศไทย บริษัททิปโก้ฯ มีส่วนแบ่ง
การตลาดมากที่สุดราวร้อยละ 50-51
 ในอดีต ในประเทศมีปริมาณความต้องการยางมะตอยค่อนข้างสูง ขณะที่ทรัพยากรมีจากัด บริษัท
ทิปโก้ฯ จึงต้องนาเข้าทรัพยากรจากต่างประเทศ โดยมีแผนจะสร้างโรงกลั่นน้ามันที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย
ตะวันออกฉียงใต้ที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่เนื่องจากวิกฤติการเงินต้มยากุ้งในปี 2540
บริ ษั ทฯ จึ งต้ องยกเลิ กโครงการดังกล่ า ว เนื่องจากปริม าณความต้อ งการยางมะตอยในประเทศ
ลดลงมาก บริษัทฯ จึงต้องส่งยางมะตอยส่วนเกิน (Excess Supply) ไปขายยังตลาดต่างประเทศ
และเปลี่ยนทิศทางธุรกิจจากนาเข้าเป็นส่งออก
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การประกอบธุรกิจยางมะตอย
 โรงกลั่น: บริษัททิปโก้ฯ มีโรงกลั่นยางมะตอยทั้งหมด 5 แห่ง ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
โดยโรงกลั่นที่มาเลเซียเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นฐานการผลิต
หลักของบริษัททิปโก้ฯ
 วัตถุดิบ: สาหรับวัตถุดิบในการผลิตยางมะตอยนั้น บริษัททิโก้ฯ ใช้น้ามันดิบจากแหล่งผลิตในประเทศ
แอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นน้ามันดิบทีห่ นักที่สุดในโลก เพื่อให้ได้ยางมะตอยที่มีคุณภาพ
 กระบวนการผลิต: น้ามันดิบที่นามากลั่นยางมะตอยนั้น จะผลิตออกมาเป็นยางมะตอยได้ประมาณ
ร้อยละ 70 ที่เหลือเป็นน้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 30 ซึ่งส่งขายในตลาดสิงคโปร์
 การขนส่ง: ขณะขนส่ง และใช้งานนั้น ต้องทาให้ยางมะตอยอยู่ในสภาพของเหลวด้ว ยอุ ณหภูมิ
ประมาณ 140 องศาเซลเซียส ดังนั้น ขณะขนส่งและใช้งานจึงจาเป็นต้องใช้เรือขนส่งและที่เก็บ
โดยเฉพาะ เพื่อที่จะคงสถานะของเหลวไว้
ตลาด: บริ ษั ท ทิ ป โก้ ฯ ส่ ง ยางมะตอยไปขายยั ง ทวี ป ออสเตรเลี ย แอฟริ ก า เอเซี ย ยกเว้ น ทวี ป ยุ โ รป
และอเมริกา โดยในตลาดอาเซียน เป็นตลาดที่บริษัททิปโก้ฯ มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดการประกอบธุรกิจ
เรือขนส่ง
 เพื่อรองรับต่อการขนส่งยางมะตอยที่ต้องใช้วิธีการขนส่งโดยเฉพาะ บริษัททิปโก้ฯ จึงจัดซื้อเรือเดิน
ทะเลจานวน 10 ลา เพื่อขนส่งยางมะตอย โดยเรือที่เกาหลีใต้เป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุด
 ประเทศไทยไม่มี เรื อที่ บ รรทุก น้ ามัน โดยตรง บริ ษัท ทิปโก้ฯ จึ ง ขนส่ ง น้ามัน ให้ กับ หลายบริษั ท ใน
ประเทศไทย
ปัจจัยพิจารณาสาหรับการลงทุนในต่างประเทศของบริษัททิปโก้ฯ
 แนวคิดการออกไปลงทุนในต่างประเทศ: บริษัททิปโก้ฯ มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเติบโตใน 5 ปี ด้วยการ
มียอดขายเพิ่มขึ้น ซึ่งตลาดในประเทศมีความต้องการบริโภคต่ากว่ายอดขายที่ตั้งเป้า หมายไว้ บริษัท
ทิปโก้ฯ จึงต้องขยายตลาดไปต่างประเทศ เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ต้งไว้ได้สาเร็จ นาไปสู่
แผนกลยุทธ์สาหรับการลงทุนในต่างประเทศของบริษัททิปโก้ฯ
 รูปแบบการลงทุน: เป็นปัจจัยแรกที่บริษัททิปโก้ฯ พิจารณาก่อนไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ
มองว่าการลงทุนแบบควบรวมกิจการ (Merger and acquisition) โดยเข้าซื้อกิจการที่แข็งแกร่งนั้น
จะทาให้เกิด Synergy ในการทางานร่วมกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเลือกลงทุนแบบควบรวมกิจการ
มากกว่าการลงทุนใหม่ (Greenfield)
 ตลาดและโอกาสทางธุรกิจ: ก็เป็นอีกปัจจัยที่สาคัญในการตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ
อาจส่งสินค้าไปขายก่อนในระหว่างเก็บและสารวจข้อมูลตลาดในประเทศนั้นๆ
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ประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศของบริษัททิปโก้ฯ
 บริษัททิปโก้ฯ ได้ลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ จานวน 2,200 ล้านบาท เมื่อต้น
ปีที่ผ่านมา (2559)
 ประเทศมาเลเซีย
- บริษัททิปโก้ฯ ได้สร้างโรงกลั่นยางมะตอยที่รัฐตรังกานู ซึ่งเป็นโรงกลั่นยางมะตอยแห่งที่ใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นฐานการส่งออกยางมะตอยไปยังต่างประเทศ
ของบริษัททิปโก้ฯ
- มาเลเซียมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ กล่าวคือ มาเลเซียมีท่าเรือน้าลึกที่ พร้อม
รองรับการขนส่ง ด้วยขนาดความกว้างถึง 450 เมตร
- ภาครัฐค่อนข้างเปิดรับให้บริษัทต่างชาติ เข้าไปลงทุนในมาเลเซียได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ใน
ช่วงแรกของการลงทุน เนื่องจากภาครัฐจะจัดเก็บภาษีภายหลังบริษัทได้กาไรสะสมเท่ากับเงิน
ลงทุน (จุดคุ้มทุน) แล้ว
 ประเทศสิงคโปร์
- ภาครัฐให้สิทธิ์ยกเว้นภาษีในการทาธุรกิจตลอดชีวิต และมีขั้นตอนการขออนุญาต และใช้สิทธ์
ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วภายใน 2-7 วัน
- ด้วยสิทธิประโยชน์ ทางภาษี การชักธงสิงคโปร์ได้เปรียบกว่าไทย เนื่องจากข้อกฎหมาย สิทธิ์
และขั้นตอนต่างๆของไทยนั้นยังมีความยุ่งยากกว่ามาก
 ประเทศจีน
- บริ ษัททิปโก้ฯ เคยตั้งโรงงานผลิ ตยางมะตอยในประเทศจีนจานวน 3 โรงงาน แต่ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
- ด้ ว ยข้ อ กฎหมายการผู ก ขาดของจี น ในอุ ต สาหกรรมยางมะตอย ประกอบกั บ การตั ด ราคา
และความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทคู่แข่งในจีนที่มีมากกว่า บริษัททิปโก้ฯ จึงมองว่า
การทาธุรกิจในจีนนั้นมีอุปสรรคค่อนข้างมาก
 แอฟริกาใต้
- หุ้นส่วนของบริษัททิปโก้ฯ มีการลงทุนในแอฟริกาใต้อยู่แล้ว จึงทาให้บริษัทมีโอกาสเข้าไปลงทุน
ธุรกิจยางมะตอย
ความสนใจลงทุนในประเทศอื่นๆ
 ประเทศกัมพูชา: เป็นประเทศที่ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะวิศวกรที่มีความรู้เฉพาะด้าน
 ประเทศเมียนมาร์: ข้อกฎหมายกาหนดให้การลงทุนของต่างชาตินั้น ต้องมีหุ้นส่วนเป็นชาวเมียนมาร์
ในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
 ประเทศมองโกเลีย: มีอุปสรรคในหลายๆ ด้าน เช่น
- ไม่มีตลาดรองรับอุตสาหกรรมโรงกลั่นยางมะตอย
- การขนส่งใช้ระยะเวลานาน และค่อนข้างลาบาก เนื่องจากมีวิธีการขนส่งทางรถไฟ เพียงวิธีเดียว
- คนที่จะลงทุนในประเทศมองโกลเลียจะต้องเป็นคนจีนเท่านั้น
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- ภูมิอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการขนส่งและการใช้ยางมะตอย
 ประเทศศรีลังกา: ส่วนใหญ่นาเข้ายางมะตอยจากตะวันออกกลาง ซึ่งค่อนข้างได้เปรียบในด้านราคา
และการขนส่ง นอกจากนี้ ลักษณะการใช้งานของประเทศยังนิยมใช้ยางมะตอยราคาถูกเป็นส่วนใหญ่
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ
 สิทธิทางภาษีและกฎหมายต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า
- เดิมบริษัททิปโก้ฯ เสียภาษีเงินได้สาหรับธุรกิจที่ดาเนินการในต่างประเทศให้กับทั้งประเทศที่ไป
ลงทุนและประเทศไทยมาโดยตลอด จนกระทั่งในวันที่ 27 มกราคม 2559 ไทยเริ่มใช้มาตรการ
ทางการคลังสาหรับบริษัทข้ามชาติ คือ IHQ (International Headquarters) ทาให้บริษัทมี
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้มากขึ้น
- BOI ประเทศไทยมีการให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีที่มากสุดไม่เกิน 8 ปี ขณะที่ประเทศ
สิงคโปร์ให้สิทธิยกเว้นภาษีแบบไม่กาหนดระยะเวลาสิ้นสุด
- ระยะเวลาในการดาเนินขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่างๆ ในประเทศไทยค่อนข้างช้า
ทาให้การเริ่มธุรกิจทาได้ช้า เช่น นโยบายของ BOI เรื่องภาษีเรือ ถ้าเรือจะเข้ามาดาเนินงานใน
ประเทศจะต้องวางเงิน ประกันก่อนที่เรือจะถึงประเทศไทย และระยะเวลาของขั้นตอนต่างๆ
ของ BOI นานประมาณ 1 เดือน ซึ่งในบางประเทศดาเนินการได้รวดเร็วกว่ามาก เช่น ประเทศ
สิงคโปร์
 ทรัพยากรมนุษย์
- การขาดแคลนแรงงานที่มีความชานาญในด้านเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจเรือ และด้านทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ทั้งในประเทศที่ไปลงทุนบางประเทศและประเทศไทย
- ปี 2526 ธุรกิจเรือขาดแคลนลูกเรือ ภาครัฐจึงเร่งผลิตลูกเรือโดยเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ทา
ให้ลูกเรือที่ผลิตมาไม่มีประสิทธิภาพและขาดทักษะด้านภาษา
- คนไทยมีลั กษณะนิ สั ย ที่ไม่ เอื้อต่ อการย้ายถิ่นฐาน เนื่องจากพื้นฐานประเทศที่ค่อ นข้า งอุด ม
สมบูรณ์ และนิสัยรักสบาย ไม่พร้อมต่อการย้ายที่อยู่ ทาให้สูญเสียโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน
 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยการทุจริตของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ล้วนส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าของบริษัท
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 สถาบันการศึกษาและนโยบายการศึกษาของภาครัฐ ควรมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิต
ลูกเรือทีม่ ีคุณภาพ ทั้งทักษะด้านภาษาและการต่อเรือ
 การพัฒนาด้านความโปร่งใส ลดการทุจริต จริยธรรม และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนเป็นอย่าง
มากในการส่งเสริมด้านการแข่งขันของบริษัทเอกชน
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 ภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์ มาตรการใหม่ๆ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ เอกชนให้ทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ภาคผนวก ค บทสรุปสัมภาษณ์ในประเทศมองโกเลีย
(ประเทศมองโกเลีย)
สรุปสัมภาษณ์ Mr. Javkhlanbaatar Sereeter
Director General and Chairman, Invest Mongolia Agency
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 9.00-10.30 น.
บทบาทองค์กร
 Invest Mongolia Agency (IMA) เป็นหน่วยงานรัฐมีบทบาทเป็นจุดหมายแรกสาหรับนักลงทุน
แต่ไม่ใช่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่นักลงทุนสามารถเข้ามาติดต่อทาทุกขั้นตอนได้ โดยให้คาปรึกษา
และข้อมูลต่างๆ เช่น การขอเอกสารสาคัญอย่างใบรับรอง การจัดหาที่ศึกษาดูงาน การจัดประชุม
และการหาหุ้นส่วนท้องถิ่นแก่นักลงทุนต่างชาติ
นโยบายการลงทุน
 มองโกเลียมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน 2 รูปแบบ ได้แก่
1) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภาษีที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ ภาษีศุลกากรนาเข้าเครื่องจักรและ
วัตถุดิบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และค่าสิทธิ (Royalty) โดยแบ่งกิจการที่
ให้การสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มเหมืองแร่ อุตสาหกรรมหนัก และโครงสร้างพื้นฐาน
และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมหนักฯ นับถึงเฉพาะการสารวจขุดเจาะ แต่ไม่รวม
ในกิจการปลายน้า อาทิ วัสดุก่อสร้าง โดยการพิจารณาระดับการให้สิทธิประโยชน์มากน้อย ขึ้นอยู่กับ
ขนาดเงินลงทุนประกอบกับพื้นที่ด้วย โดยเงินลงทุนยิ่งสูงจะยิ่งได้รับระยะเวลามอบสิทธิประโยชน์นาน
ขึ้น และยิ่งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารมากก็จะยิ่งได้ประโยชน์ยาวขึ้นด้วยเช่นกัน โดยระยะเวลาการมอบ
สิทธิประโยชน์นั้นจะได้รับการยกเว้น 5-18 ปี
2) เขตเสรี (Free Zones) กิจการที่อยู่ในเขตนี้ได้รับการงดเว้นภาษีทั้งหมด 5 ปี โดยปัจจุบันมีอยู่ 3
เขต ได้แก่ อัลตันบูลัก ซามินห์ อูด และซากันนัวร์ ซึ่งเป็นเขตเสรีการค้าและจุดผ่อนผันชั่วคราวติดกับ
ชายแดนรัสเซีย จีน และคาซัคสถาน ตามลาดับ
 IMA ให้การส่งเสริมกิจการที่มจี านวนเงินลงทุนสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยี ก่อให้เกิด
การจ้างงานและสร้างรายได้ อย่างมั่นคง โดยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานสามารถนามาใช้ใน
การลดหย่อนภาษีได้
 ต่างชาติที่มาลงทุนต้องถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีเงินทุนขั้นต่า 100,000 USD
 รัฐบาลส่งเสริมโครงการ PPP โดยกาหนดมูลค่าการลงทุนขั้นต่าคือ 250 ล้าน USD ทั้งนี้ มีเว็บไซต์
สาหรับอัพเดทรายชื่อของโครงการดังกล่าว หรือในทางกลับกัน บริษัทเอกชนสามารถร่างข้อเสนอ
โครงการต่อรัฐบาลได้
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 มองโกเลียอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติได้ไม่เกินรัอยละ 5 ยกเว้นในบางสาขา เช่น เหมืองแร่ ที่
จ้างได้ไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ ในแต่ละไตรมาสกระทรวงแรงงานของมองโกเลีย จะกาหนดโควตาของ
แรงงานต่างด้าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2 ของจานวนแรงงานทั้งหมดในมองโกเลีย (20,000 คน จาก
1 ล้านคน) ดังนั้น หากนักลงทุนประสงค์จ้างแรงงานต่างด้าวเกินที่กาหนดไว้ร้อยละ 5 และ 10 จะมี
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การลงทุนขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
อาจจ้างแรงงานต่างด้าวได้ในสัดส่วนสูงกว่านั้น ส่วนค่าอัตราจ้างแรงงานขั้นต่าอยู่ที่ 120 USD ต่อ
เดือน (อัตราการว่างงานปัจจุบันร้อยละ 9)
โอกาสการลงทุนของไทย
 ด้านยอดเงินลงทุน สูงสุดเป็ นบริษัท Rio Tinto สัญชาติเนเธอร์แลนด์แต่เจ้าของที่แท้จริง คือ
ออสเตรเลีย และด้านจานวนบริษัท มีบริษัทจาก 110 ประเทศ เป็น จีน เกาเหลี รัสเซีย และญี่ปุน
ตามลาดับ ส่วนจากไทยมีอยู่ 2 บริษัท ทาธุรกิจอาหาร และบ้านปูซึ่งทาถ่านหิน
 โดยปรกติไม่มีข้อกาหนดต่อการเข้ามาดาเนินธุรกิจ ยกเว้น 4 ประเภทกิจการ ได้แก่ เหมืองแร่
การเงินการธนาคาร โทรคมนาคม และสื่อ สารมวลชน ทั้งนี้ ในกิจการดังกล่าวต้องมีรัฐครอบครอง
หุ้นกิจการเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ ระยะเวลาการเปิดบริษัทอยู่ทปี่ ระมาณ 5-10 วัน
 วัสดุก่อสร้างของมองโกเลียมีเฉพาะขั้นพื้นฐานและเพียงพอต่ออุปสงค์ภายในประเทศ สาหรับวัสดุ
ก่อสร้างที่ใช้เทคนิคขั้นสูงต้องนาเข้า โดยส่วนใหญ่จากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุน ตามลาดับ
 การก่อสร้างต้องขอใบอนุญาต 2 ประเภท ได้แก่ (1) ใบอนุญาตสาหรับก่อสร้างอาคารที่สูงไม่เกิน
7 ชั้น และ (2) ใบอนุญาตสาหรับก่อสร้างอาคารที่สูงเกิน 7 ชั้น ซึ่งรับรองโดย Ministry of
Construction and Urban Development
 การประเมิน EIA ซึ่งกากับดูแลโดย Ministry of Environment and Green Development
(MEGD) มี 2 ประเภท คือ (1) ประเภททั่วไปที่ MEGD สามารถประเมินและให้การรับรองได้เอง
และ (2) ประเภทจาเพาะที่ MEGD ไม่สามารถประเมินได้เอง ซึ่งต้องทาการจัดจ้างบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาเป็นผู้ประเมิน
 ในอุตสาหกรรมโลหะมีค่า ไม่มีข้อกาหนดจาเพาะ
 โอกาสในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะนม ซึ่งมองโกเลียมี
ปศุสัตว์ 60 ล้านตัว และสิ่งทอ ซึง่ ใช้ขนสัตว์และหนังสัตว์ในปริมาณมาก

ค-2

สรุปสัมภาษณ์ Mr. Tserennorov Dolsuren
Head of Oil, Coal and Chemical Industry Division, Ministry of Industry
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 16.00-17.00 น.
บทบาทองค์กร
 กระทรวงอุตสาหกรรมทาหน้าที่กาหนดนโยบายของภาคอุตสาหกรรมและกิจการเกี่ยวเนื่อง รวมทั้ง
กาหนดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุน รวมไปถึงมาตรการทางภาษีและอื่นๆ ตามประเภทกิจการ
 โครงสร้างกระทรวงประกอบด้วย 6 กรมหลัก แต่ 3 กรมสาคัญ คือ กรมอุตสาหกรรมหนัก (น้ามัน
เครื่องจักร และโลหะ) กรมอุตสาหกรรมเบา และกรมอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม
 ตัวอย่างการส่งเสริมและอานวยความสะดวก เช่น มีบริษัทอิตาลีมาลงทุนไฟเบอร์กลาส และได้รับ
หนังสือรับรองประเภทกิจการและหนังสือรับประกันประกอบการขอสินเชื่อ ด้วยความช่วยเหลือ
จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 มองโกเลียต้องการผู้เข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาขายานยนต์และอาหารแปรรูป
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. D. Enkhbold
Executive Director, Mongolian National Mining Association
ณ Sky Plaza Business Center กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 9.00-10.30 น.
บทบาทองค์กร
 Mongolian National Mining Association (MNMA) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ซึ่งรายได้องค์กรมาจากค่าให้บริการสมาชิก
 บทบาทหลัก คือ อานวยความสะดวกให้กับสมาชิก ทั้งการให้บริการข้อมูล อุตสาหกรรมเหมืองแร่
รวมถึงเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความคิดเห็นของสมาชิกองค์กรที่มีต่อนโยบายภาครัฐ
 ปั จ จุ บั น องค์ ก รมี ส มาชิ ก ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท เหมื อ งแร่ 100
บริ ษั ท และองค์ ก รอื่ น ๆ เช่ น
สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ อีก 50 หน่วยงาน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
 Ministry of Mining เป็นผู้กาหนดกฎในการให้ใบอนุญาตอาชญาบัตร (Exploring) และประทาน
บัตร (Mining) รวมถึงระบุบริเวณ/พื้นที่ ทั้งนี้ มี Mineral Resources Authority of Mongolia
(MRAM) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงทาหน้าที่ออกใบอนุญาตดังกล่าว
 ปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตทั้งหมด 3,300 ใบ โดยเป็นอาชญาบัตรจานวน 1,600 ใบ และประทาน
บัตร 1,700 ใบ ทั้งนี้ มีบริษัทที่ได้รับประทานบัตรเพียง 20 บริษัทเท่านั้น
 การออกประทานบัตรครอบคลุม ร้อยละ 12 ของพื้นที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั้งหมด แต่มี การขุดจริง
น้อยกว่าร้อยละ 1
 อุตสาหกรรมเหมืองแร่ก่อให้เกิดรายได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ GDP โดยร้อยละ 90 เป็นรายได้
จากการส่งออก ทั้งนี้ ร้อยละ 70 ของผลผลิตเหมืองแร่ถูกนาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 นักลงทุนจีนมีสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่มากสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 40
 ในโครงการเหมืองแร่ที่สาคัญ รั ฐจะกาหนดสัดส่วนการถือหุ้นไว้ที่ร้อยละ 51 หรืออาจดาเนินการ
เองหมด
 มองโกเลียมีเหมืองทอง 2-3 โครงการ ภายใต้การกากับดูแลของรัฐบาล ซึ่งบริษัทแคนาดาเป็นผู้ถือ
หุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวไม่ลงรอยกับองค์กรสาธารณประโยชน์และฝุายค้าน
 แร่ส่งออกหลักที่สาคัญ ได้แก่ ทองแดง ถ่านหิน สังกะสี ตะกั่ว และฟลูออสปาร์
 แร่ที่ขุดได้ส่วนใหญ่จะถูกส่งออก โดยมักไม่มีการผ่านกระบวนแปรรูปหรือสร้างมูลค่าเพิ่มเท่าใดนัก
ตั ว อย่ า งเช่ น เหล็ ก จะส่ ง ออกโดยไม่ ผ่ า นการแปรรู ป ทองแดงและสั ง กะสี ผ่ า นการแต่ ง แร่
(Concentrate) ส่วนถ่านหินจะแปรรูปขั้นปฐมภูมิ อย่างไรก็ตาม ถ่านหินลิกไนต์ (Brown coal) เป็น
แร่ที่มีการใช้งานในประเทศเพื่อผลิตไฟฟูา อนึ่ง บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทไทยที่ได้รับ
ใบอนุญาตเหมืองถ่านหินภายใต้ชื่อบริษัทลูก Hunnu Coal
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 ในปี 2556 มองโกเลียส่งออกถ่านหินไปยังจีน 26 ล้านตัน แต่ด้วยผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนที่
ถดถอย ทาให้ปัจจุบันราคาถ่านหินตกต่า การส่งออกจึงลดเหลือเพียง 4-5 ล้านตัน
 ทั้งนี้ ราคาถ่านหินนั้นมีความผันผวนตามเศรษฐกิจจีน ยากแก่การแทรกแซงทางราคา ซึ่งแตกต่าง
จากทองแดงและสังกะสี ที่แม้ราคาจะตกต่าแต่รัฐบาลยังสามารถบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวได้
 ใบอนุญาตในอุตสาหกรรมเหมืองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) ประเภทมาก่อนได้สิทธิก่อน (First come first serve) เป็นพื้นใหม่ที่ยังไม่มีการสารวจ โดย
บริษัทที่ขอใบอนุญาตจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทมองโกเลีย กระบวนการขอใบอนุญาตมี ดังนี้
(1) ตรวจสอบพื้นที่ที่เปิดให้ขอใบอนุญาตทางเว็บไซต์ และ (2) ลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งทาได้ทุก
เช้าวันจันทร์ ทั้งนี้ มีการแข่งขันในการขอใบอนุญาตสูง โดยในอดีตโควตาใบอนุญาตถูกจองเต็ม
โดย 120 บริษัท จาก 1,000 บริษัทภายในเวลาเพียง 1.2 วินาที หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะ
ตรวจสอบความถูกต้องในการลงทะเบียน หากได้รับใบอนุญาต บริษัทจะมีระยะเวลา 9 ปี ใน
การสารวจ และสามารถต่ออายุได้อีก 3 ปี รวมเป็น 12 ปี ส่วนการทาเหมืองไม่มีระยะเวลาจากัด
2) ประเภทประกวดราคา (Tendering) โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ผ่านการสารวจมาแล้ว
 MEGD มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบผลการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) การประเมิน
ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่สูง จึงมีบริษัทเพียงไม่กี่บริษัทที่ประเมินได้จริง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ
เนื่องจากมีเงินทุนสูงกว่าบริษัทท้องถิ่น
 ตั้งแต่ปี 2533 มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแร่และสิ่งแวดล้อมแล้วกว่า 5 ครั้ง และปัจจุบันกาลังมี
การพิจารณาใหม่ จึงอาจกล่าวได้ว่าความไม่เสถียรของข้อบังคับทางกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางด้านภาษี เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุน
โอกาสการลงทุนของไทย
 Mr. Enkhbold มีความเห็นว่าน้ามันเป็นสาขาที่น่าสนใจของนักลงทุนไทย เนื่องจากรัฐบาลกาลัง
เปิดให้มีการสารวจน้ามันในแถบบริเวณตะวันออกและใต้ของประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทน้ามันใน
มองโกเลียเป็นบริษัทจีนทั้งหมด
 อีกอุตสาหกรรม คือ แร่หายาก (Rare Earth Elements) แต่กฎระเบียบของรัฐจะค่อนข้างซับซ้อน
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สรุปสัมภาษณ์ Ms. Erdenechimeg
Director of Revenue Department, General Authority of Customs and Taxation

ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 11.00-12.30 น.
กฎระเบียบและขั้นตอนทางภาษี
 ระบบภาษีของมองโกเลียมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีศุลกากร (ร้อยละ 5 ยกเว้นบางสินค้า) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ร้อยละ 10)
 มองโกเลียไม่มีการเรียกเก็บภาษีส่งออก ยกเว้นสินค้าบางรายการ เช่น ขนอูฐดิบทั้งเพศผู้และเพศ
เมีย และท่อนซุง เป็นต้น
 มองโกเลียห้ามนาเข้าสินค้า 1-2 รายการ โดยในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ห้ามนาเข้าอุปกรณ์ที่ใช้ใน
เครื่องทาความร้อน (Heater) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไม่มีข้อกาหนด
 ระยะเวลาการผ่านด่านศุลกากรในกรณีที่สินค้าไม่มีปัญหา ใช้เวลาทั้งสิ้น 28 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
เพราะเป็นระบบอินเทอร์เน็ต
 เอกสารที่ต้องใช้ในพิธีการศุลกากร ได้แก่ (1) ใบอนุญาตขนส่งสินค้า ซึ่งอาจจะแจ้งให้ทราบถึง
โควตาของปริมาณสินค้าที่นาเข้าได้อยู่แล้ว (2) ใบกากับภาษี (Invoice) (3) รายการสินค้า (Packing
list) และ (4) ใบรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
 การขนส่งสินค้าทั้งเข้าและออกของมองโกเลียใช้ท่าเรือเทียนจินในประเทศจีนเป็นหลัก ต่อด้วย
การขนส่งทางรางเป็นหลัก ซึ่งใช้ระยะเวลาเฉพาะขนส่ง จากเทียนจินมายังมองโกเลีย 3 วัน ทั้งนี้
ร้อยละ 56 ของสินค้าผ่านพิธีการศุลกากรที่กรุงอูลานบาตอร์ ส่วนอีกร้อยละ 12 ผ่านด่านทางใต้ที่ติด
กับประเทศจีน
 ศุลกากรให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกด้านคลังสินค้าสาหรับนักลงทุนต่างชาติ ในระยะสั้น 2-3
เดือน ไปจนถึงระยะยาวไม่เกิน 2 ปี เพื่อให้นักลงทุนมีเวลาในการจัดหาคลังสินค้าของตนเอง
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. D. Enkhtuvshin
General Director, Landbridge International Freight Forwarders
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00-15.00 น.
ภาพรวมบริษัท
 บริษัท Landbridge International Freight Forwarders เป็นผู้นาด้านโลจิสติกส์บริษัทหนึ่ง
ของมองโกเลีย ซึ่งก่อตั้งมาแล้ว 8 ปี โดยปัจจุบันมีพนักงาน 70 คน ลดลงจาก 2-3 ปีก่อนที่มีจานวน
100 คน
 บริษัทฯ ไม่มีสินทรัพย์ในการขนส่ง เป็นของตนเอง แต่ดาเนินการโดยติดต่อประสานกับเครือข่าย
ธุร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ในการให้ บ ริ การแก่ลู ก ค้า หรือกล่ า วได้ ว่า บริษัท ฯ เป็ นบริ ษัท บริ ห ารจัด การ
โลจิสิติกส์
 บริษัทฯ มีสานักงานนายหน้าศุลกากร (Customs Broker Department) ซึ่งมีใบอนุญาตนายหน้า
ศุลกากร (Customs Broker License) และมีพนักงานประจาสานักงานอยู่ประมาณ 20 คน เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ลูกค้าด้านเอกสารพิธี การศุล กากร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ หาก
เตรียมเอกสารครบถ้วน พิธีการศุลกากรจะใช้เวลาประมาณ 1 วัน
 การขนส่งส่วนใหญ่ใช้รถบรรทุก โดยคิดเป็นร้อยละ 80 เป็นการขนส่งมาจากจีน
 หากนักธุรกิจไทยมีความประสงค์จะใช้บริการของบริษัทฯ สามารถเข้ามาติดต่อได้โดยตรง หรือ
ผ่านเครือข่ายในประเทศไทย
ต้นทุนการขนส่ง
 สินค้านาเข้าจากไทยมีปริมาณน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นรายการอาหาร เช่น แตงกวาดอง กล้วย ทั้งนี้
ต้นทุนค่าขนส่งจะแปรผันไปตามประเภทสินค้า อายุสินค้า และเงื่อนไขการควบคุมอุณหภูมิ
 ระยะเวลาขนส่งสินค้าจากไทยมายังท่าเรือเทียนจินใช้เวลา 10 วัน และจากท่าเรือดังกล่าวไปยัง
อูลานบาตอร์ ใช้เวลาอีก 10 วัน รวมเป็น 20 วัน โดยมีต้นทุนประมาณ 2,000 USD สาหรับตู้
สินค้าขนาด 20 ฟุต และ 3,000 USD สาหรับตู้ 40-50 TEU
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Jake Boswell
Deputy Chief Operating Officer, Asia Pacific Investment Partners
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 17.00-18.00 น.
ข้อมูลองค์กร
 Asia Pacific Investment Partners (APIP) เป็นบริษัทจัดหาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีบริษัทลูกอยู่
3 บริษัท ให้บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและคาแนะนาด้านการดาเนินธุรกิจในมองโกเลีย
บรรยากาศการลงทุน
 เศรษฐกิจมองโกเลียอยู่ในช่วงถดถอย ณ ขณะนี้ แต่มองโกเลียมีความเป็นมิตรต่อนักลงทุนต่างชาติ
อีกทั้งไม่จาเป็นต้องมีการร่วมทุนกับกิจการท้องถิ่น
 กระบวนการขอเปิ ด ธุ ร กิ จ ค่ อนข้ า งตรงไปตรงมา โดยใช้ร ะยะเวลาด าเนิน การประมาณ 2-3
สัปดาห์
 แม้ชาวต่างชาติจะไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดิน แต่มีสิทธิ์ในสินทรัพย์และใช้ประโยชน์เหนือที่ดิน
 เอกสารสาคัญสาหรั บการน าเข้า และส่งออกของสิน ค้า ประเภทอาหาร ได้แ ก่ ผลทดสอบจาก
ห้องทดลองด้านสุขอนามัย และมาตรฐานต่างๆ
โอกาสของนักลงทุนไทย
 รัฐบาลมีนโยบายอุดหนุนการมีบ้านของคนยากไร้ โดยคิดดอกเบี้ยอัตราพิเศษสาหรับสินเชื่อเพื่อซื้อ
บ้าน แต่ในภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันค่อนข้างซบเซา และอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการ
แข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม Mr. Jake Boswell มองว่าในตลาดระดับสูง (เกรด A) ยังน่าจะมีโอกาสอยู่
 ในงานก่อสร้างรวมถึงวัสดุก่อสร้างต้องคานึงถึงเรื่องสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากวัสดุก่อสร้างของไทย
อาจไม่สามารถใช้ที่มองโกเลียได้ด้วยลักษณะภูมิอากาศที่แตกต่างกัน
 มองโกเลียไม่มี วัสดุ จาพวกไม้ โดยจาเป็นต้องนาเข้า สิน ค้า สาเร็จ เช่น ประตู หน้าต่าง เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ไม้จึงเป็นสาขาที่น่าสนใจ
 อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มองโกเลียต้องการให้ไทยมาลงทุน ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารแปรรูป โดยเฉพาะนมและผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งมองโกเลียยังขาดความเชี่ยวชาญ อีกทั้ง
กระแสนิยมการเกษตรอินทรีย์เริ่มขยายตัวในมองโกเลีย
 นอกจากนี้ มองโกเลียยังต้องการกิจการทางการศึกษาและการฝึกอบรมเฉพาะทาง โดยเฉพาะภาค
บริการซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญ
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Stanson Dobbs
Manager of Internal Controls, Mongolia Growth Group
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00-10.45 น.
ข้อมูลองค์กร
 บริษัท Mongolia Growth Group (MGG) ถือครองโครงการอสังหาริมทรัพย์ 30-40 แห่ง ในย่าน
ใจกลางเมือง
บรรยากาศการลงทุน
 มองโกเลียเป็นประเทศที่ มีศักยภาพการลงทุนสูง แต่ด้วยการวางนโยบายที่ผิดพลาด รวมไปถึง
กระแสชาตินิยม ประกอบกับปัจจุบันราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะถ่านหินทีล่ ดลงจาก 85 USD ต่อ
ตันในช่วงปี 2554-55ลดเหลือเพียง 48 USD ต่อตันในปี 2558-59 ทาให้การลงทุนชะงักงัน
 เสถียรภาพทางการเมืองเป็นอีกปัจจัยที่นักลงทุน ต่างกังวล โดย MGG คาดว่าพรรคฝุายค้าน
(Mongolian People's Revolutionary Party: MPRP) จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากในครั้งถัดไป ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็
ตาม รัฐบาลใหม่นี้น่าจะคงไว้ซึ่งนโยบายที่เป็นมิตรต่อนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งกระแสชาตินิยมต่อต้าน
การลงทุนมีแนวโน้มลดลง
 กฎระเบียบในการทาธุรกิจค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ควรมีหุ้นส่วนท้องถิ่นเพราะอาจติดขัดปัญหา
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาษา เป็นต้น
 ค่าแรงขั้นต่าอยู่ที่ประมาณ 240,000 MNT ต่อเดือน หรือประมาณ 120 USD ต่อเดือน แต่ค่าจ้าง
ชาวต่างชาติเฉลี่ยอยู่ที่ 800,000 MNT ต่อเดือน
 พนักงานสมทบกองทุนสวัสดิการร้อยละ 10 ของรายได้ แต่ไม่เกิน 190,000 MNT ส่วนผู้ว่าจ้าง
สมทบร้อยละ 11 ของค่าจ้าง
 แท้จริงแล้วระบบธนาคารยังมีปัญหา เพราะสถาบันทางการเงินไม่ปล่อยกู้ ด้วยการพิจารณาจาก
แผนการลงทุน แต่พิจารณาจากสินทรัพย์ค้าประกันเป็นหลัก ในกรณีตัวอย่างของ MGG เคยยื่นขอ
สินเชื่อ 3 ล้าน USD ซึง่ ต้องใช้ทรัพย์สินค้าประกันทีป่ ระเมินมูลค่าได้ถึง 6 ล้าน USD
โอกาสในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
 ทองต้องขายผ่านธนาคารกลางมองโกเลียในราคาอ้างอิงตลาดโลก
 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เกิดอุปทานส่วนเกิน จนทาให้ บริษัท Caterpillar
ต้องส่งสินค้ากลับ ดังนั้น ยากทีก่ ิจการรายเล็กจะเข้ามาแข่งขันเพราะมีกาลังการผลิตเต็มอัตราแล้ว
โอกาสในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
 อุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2553 แต่เมื่อเศรษฐกิจถดถอย ทาให้เกิดอุปทาน
ส่วนเกิน มีสัดส่วนอสังหาริมทรัพย์ค้างจองประมาณร้อยละ 40-60 ของจานวนอสังหาริมทรัพย์
ทั้งหมด
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 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ คือ ตลาดระดับล่าง โดยเฉพาะบริเวณท่าอากาศยานแห่งใหม่
ซึ่งอาจจะพัฒนาเป็น เขตพิเศษและมีการอนุญาตก่อสร้างสร้างคาสิโนได้ อย่างไรก็ตาม ราคาค่าเช่า
ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของที่อยู่อาศัยซึ่งแบ่งเป็นระดับ ถ้าอยู่ในย่านธุรกิจระดับ A จะมีราคา 35 USD ต่อ
ตารางเมตร ส่วนระดับ C อยู่ที่ 12-13 USD ต่อตารางเมตร
 ส่วนที่พักอาศัย หากเป็นบ้าน 2 ห้องนอนในย่านไซซัน (Zaisan) ทางตอนใต้ซึ่งได้รับความนิยมจาก
ชาวต่างชาติเนื่องจากห่างย่านชุมชนกระโจม (Ger District) ที่มลพิษสูงในฤดูหนาว ค่าเช่าต่อเดือน
อยู่ที่ 1,000-1,200 USD ต่อตารางเมตร
 บริษัทก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นบริษัทท้องถิ่น เช่น MCS Property LLC ซึ่งมีหุ้นส่วนกับเกาหลีใต้
Mongolyn Alt (MAK) Corporation รวมทั้ง Trade and Development Bank เป็นต้น โดย
การลงทุน ก่อสร้างมักเป็นรูปแบบบริษัทท้องถิ่นถือครองที่ดิน และมีหุ้นส่วนต่างชาติรับผิดชอบ
สิ่งปลูกสร้าง
 วัสดุก่อสร้างนอกจากซีเมนต์ส่วนใหญ่นาเข้าจากจีน ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ระดับบนจะใช้วัสดุของ
เกาหลีและรัสเซีย ทาให้โอกาสของไทยที่มาลงทุนอย่างน้อยในระยะสั้นไม่สดใส อีกทั้ง ค่าเงิน MNT
อ่อนค่าไปร้อยละ 40 ทาให้อุปสงค์การก่อสร้างลดลง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจน่าจะผ่านพ้นจุดต่าสุด
ในปีถัดไป
 หากแข่ งขั น กั บ จี น ต้ อ งมี บ ริ ษั ท จัด จาหน่า ยที่ เ ข้ม แข็ง เพราะตลาดยั งให้ ค วามส าคั ญกั บ ราคา
มากกว่าคุณภาพ
 ทั้งนี้ อุปสรรคหลัก คือ กาลังไฟฟูาไม่เพียงพอ ประกอบกับโครงการโรงไฟฟูาหมายเลข 5 ยังไม่
แล้วเสร็จ การผลิตกระแสไฟฟูาจึงไม่เพียงพอโดยเฉพาะฤดูหนาวซึ่งต้องใช้เครื่องทาความอุ่น ส่งผลให้
ต้องนาเข้าไฟฟูาจากรัสเซีย
โอกาสการลงทุนในสาขาอื่นๆ
 สาขาอื่นๆ ที่ MGG มองว่ามีศักยภาพ คือ (1) การเกษตร เนื่องจากแนวทางการพัฒนาการเกษตร
ของมองโกเลียเกิดจากชุมชนเร่ร่อน ขาดระบบชลประทาน ซึ่งขัดกับการผลิตเชิงพาณิชย์ จึงต้องการ
ความร่วมมือในการพัฒนาและวางระบบกับต่างชาติ และ (2) สุขภาพ เนื่องจากชาวมองโกเลียใส่ใจใน
ความสวยงามและสนใจการทาศั ลยกรรม จึงเป็นโอกาสที่ดีของไทย โดยปัจจุบัน มี คู่แข่งหลั ก คือ
เกาหลีใต้
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Ganzorigt Luvsanjamba
Financial Director, Monlogistics Worldwide LLC
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 11.00-12.00 น.
ภาพรวมบริษัท
 บริษัท Monlogistics Worldwide ซึ่งจัดตั้งมาแล้วประมาณ 10 ปี เป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่มี
ชื่อเสียง 5 อันดับแรกของมองโกเลีย
 บริษัทฯ ไม่มีรถบรรทุกสินค้าของตนเอง จึงใช้วิธีว่าจ้าง (Sub contact) ไปให้บริษัทอื่น
 บริษัทฯ ไม่มีคลังสินค้าเป็นสินทรัพย์ แต่มีพื้นที่ 1 เฮกตาร์สาหรับเก็บตู้ขนส่งสินค้าของบริษัท ฯ ทั้งนี้
ลูกค้าส่วนใหญ่มีคลังสินค้าและดาเนินการด้านพิธีการศุลกากรด้วยตนเอง
 ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซึ่งร้อยละ 95 เป็นการส่งออกสินค้าไปยังจีน
 ทางบริ ษั ท ฯ มี ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า น าเข้ า จากไทยเป็ น ครั้ ง คราว เช่ น ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ สิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อ Hitachi เป็นต้น
ต้นทุนการขนส่ง
 ในการขนส่งสินค้า จะส่งจากไทยไปยังท่าเรีอเทียนจินที่จีนก่อน แล้วจึงขนส่งต่อมายังมองโกเลีย โดย
ส่วนใหญ่ขนส่งด้วยรถไฟ ซึ่งมีค่าต้นทุนที่ต่ากว่า อย่างไรก็ตาม จะใช้รถบรรทุกในกรณี ที่ต้องการ
ความรวดเร็วแต่ต้นทุนสูงกว่า
 ระยะเวลาการขนส่งจากไทยมายังมองโกเลีย รวมประมาณ 20-25 วัน และมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับ
การขนส่งจากมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยจะต่างกันประมาณ 100-200 USD
 การส่งสินค้าไปยังยุโรปมี 2 เส้นทาง คือ (1) ทางรถไฟสาย Trans-Siberia ใช้ระยะเวลา 30 วัน
ค่าขนส่งอยู่ที่ 5,000-7,000 USD ต่อตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต และ (2) ทางเรือผ่านทางเทียนจินใช้
เวลามากถึง 45-50 วัน แต่ค่าขนส่งถูกกว่า โดยอยู่ที่ 4,000-5,000 USD ต่อตู้สินค้า 40 ฟุต
 อัตราการขนส่งด้วยรถบรรทุกภายในประเทศไปยังเขตทะเลทราบโกบี ระยะทาง 700 กิโลเมตร
คิดค่าบริการ 1,500 USD
 นอกจากนี้ มีการขนส่งทางอากาศสาหรั บสิน ค้าบางประเภท เช่น แคชเมียร์ รวมถึงทองและ
ทองแดง ซึ่งส่งไปยังญี่ปุนและสหรัฐฯ
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Joachim Bertot
Senior Partner, M.A.D Investment Solutions
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.45-15.30 น.
ข้อมูลองค์กร
 บริษัท M.A.D ให้บริการทาวิจัยและให้คาปรึกษาทั้งด้านการประเมินโครงการและการวิจัยตลาด แก่
องค์การระหว่างประเทศ เช่น ADB, JICA ธนาคารโลก เป็นต้น โดยปัจจุบันมีพนักงาน 20-30 คน
 บริษัทฯ เคยมีลูกค้าคนไทยที่ทาการสารวจทรัพยากรธรณี เมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว คือ Indochine
Mine Services (หมายเลขติดต่อ +976-9420-6473)
ภาพรวมการลงทุน
 หลังจากความย่าแย่ของเศรษฐกิจทีใ่ นช่วงผ่านมา M.A.D คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นในอีก 24-36
เดือนข้างหน้า
 ด้วยปั ญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแต่ละครั้ง โครงสร้างกระทรวง
รวมทั้งข้าราชการก็เปลี่ยนหน้าตาไปด้วย ยกเว้นแต่กระทรวงการคลัง ทาให้ โครงการลงทุนต่างๆ
ขาดความต่อเนื่อง
 นอกจากนี้ นักการเมืองบางส่วนยัง มีความเชื่อเรื่องคนทรงเจ้า (Shamans) และนาการพยากรณ์
จากคนทรงเจ้ามาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
 การลงทุนควรมีหุ้นส่วนที่มีเครือข่ายทางการเมืองเพื่อปลดล็อคอุปสรรคต่างๆ
 อุปสรรคอีกประการ คือ กระแสประชานิยมและชาตินิยมซึ่งต่อต้านการลงทุนของต่างชาติ
 อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งธุรกิจค่อนข้างตรงไปตรงมา โดยต้องมีเงินทุนขั้นต่า 100,000 USD
 ข้อได้เปรียบอีกประการ คือ มองโกเลียไม่มีการเรียกเก็บภาษีที่ดินและโรงเรือน
 โดยสรุป หากเป็นนักทุนรายใหญ่สามารถตัดสินใจลงทุนได้ทันที หากเป็นรายเล็กควรชะลอการ
ลงทุนไว้ก่อนประมาณ 5 ปี เพราะเป็นการลงทุนระยะยาว
โอกาสในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
 ตลาดอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมมีอุปทานส่วนเกิน ทั้งยังส่งผลต่อเสถียรภาพของสถาบันการเงินที่
ปล่อยสินเชื่ออีกด้วย จึงอาจไม่ใช่เวลาที่ควรเข้ามาลงทุน
 ซีเมนต์เกิดอุปทานส่วนเกินแล้ว อิฐจึงมีโอกาสสูงกว่า โดยในอนาคตคาดว่าโครงการก่อสร้างในเมือง
อื่นๆ น่าจะขยายตัวตามอีกด้วย
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สรุปสัมภาษณ์ Ms. Tricia Turbold
Executive Director, American Chamber of Commerce
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 16.00-17.00น.
บทบาทองค์กร
 นอกจาก American Chamber of Commerce (AmCham) มีบทบาทในการสนับสนุนการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ กับมองโกเลียแล้ว ยังมีส่วนพัฒนาสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะกับนักลงทุน
ต่างชาติ
 ปัจจุบันองค์กรมีสมาชิก 52 ราย ซึ่งมีทั้งบริษัทอเมริกัน มองโกล และอื่นๆ สมาชิกหนึ่งในนั้นคือ
Hunnu Coal ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ของไทย
บรรยากาศการลงทุน
 รัฐบาลได้รับ บทเรียนจากความผิดพลาดในการดาเนินนโยบายในอดีต จึงมีความตั้งใจที่จะสร้า ง
เสถียรภาพและความโปร่งใสในการดาเนินนโยบาย รวมทั้งลดบทบาทของรัฐในกิจการของเอกชน
เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่
 AmCham มีความเห็นว่าเศรษฐกิจมองโกเลียจะกลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อ
โครงการ Oyu Tolgoi ระยะที่ 2 เริ่มดาเนินการในปลายปีนี้ แม้ว่าในระยะสั้นมีปัจจัยลบมากมาย
โอกาสการลงทุนของไทย
 ในสาขาอุปกรณ์เครื่ องจั กรสาหรับ เหมืองและการก่อสร้าง คาดว่า อุปสงค์ของการก่อสร้างน่าจะ
กลั บ มาเติ บโต โดยเฉพาะในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ะดั บกลางถึ ง ล่า ง แต่ ทั้ งนี้ อ าจเผชิญ กั บ สภาวะ
การแข่งขันสูง เนื่องจากมีบริษัทผู้ผลิตจากจีน
 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลตั้งใจที่จะสร้างความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อลดการพึ่งพา
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ด้วยการพัฒนาการผลิตเพื่อการส่งออก เช่น การแปรรูปเนื้อสัตว์ การผลิตเนย
แข็งและผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์อื่นๆ สาขาเกษตรแปรรูปจึงเป็นอีกสาขาที่น่าสนใจของนักลงทุนไทย
 ด้านทรั พย์ สิน ทางปั ญญา ทาง AmCham มีความเห็ นว่ าทัศ นคติของคนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
รวมทั้งภาครัฐตั้งใจในการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
 จากการเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ของเมื อ ง ท าให้ พ ลั ง งานทดแทน เช่ น แสงอาทิ ต ย์ ลม เป็ น อี ก
อุตสาหกรรมที่น่าสนใจสาหรับนักลงทุนไทย โดยปัจจุบันเริ่มมีบริษัทต่างชาติ เช่น GE ของสหรัฐฯ
เข้ามาลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมดังกล่าว
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Narintara Boonjongcharoen
Executive Director, Orthopedic Surgeon, UB Songdo Hospital
Mr. Sompong Praman
Chief Operating Officer, Hunnu Resources
และ Thai Honorary Consul
ณ ร้านอาหาร Veranda กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 19.00-21.30 น.
บรรยากาศการลงทุน
 กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่งส่ งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ยกตัว อย่างกรณีบริษัท
Khan Resources เคยมาลงทุนเหมืองแร่ยูเรเนียม แล้วรัฐบาลเปลี่ยนกฎกาหนดให้เป็นอุตสาหกรรม
ต้องห้ามและยึดกิจการเป็นของรัฐ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างการชดใช้ค่าเสียหายแก่นักลงทุน
 สินค้าและอาหารไทยไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนัก ในอดีตมีร้านอาหารไทย โดยลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ
ร้อยละ 70 แต่ได้ปิดตัวลงไปเมื่อปี 2015 เนื่องจากเศรษฐกิจถดถอย
 ทั้งนี้ จากข้อมูลของกงสุลกิตติมศักดิ์ มีชาวไทยอาศัยอยู่ในมองโกเลียเพียงแค่ 90 คน
 สภาพชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้ลาบากหรือแตกต่างจากประเทศไทยมากนัก เว้นเสียแต่ว่าขาดสินค้า
ฟุุมเฟือยและมีปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูหนาว
กฎระเบียบ
 กฎระเบียบด้านสวัสดิภาพแรงงานเอื้อต่อแรงงานจนเกินไป เช่น พนักงานหญิงสามารถลาคลอดได้
ถึง 3 ปี โดยนายจ้างไม่สามารถเลิกจ้างได้
 ในการจ้างชาวต่างชาติ 1 คน ต้องจ้างงานคนท้องถิ่น 10 คนด้วย
 ชาวต่างชาติต้องต่อใบอนุญาตทางานทุก 1 ปี โดยมีค่าใช้จ่าย 200USD ต่อเดือน ทั้งนี้ บริษัทจะ
จ่ายล่วงหน้า 1 ปี แต่หากแรงงานอยู่ไม่ถึงรัฐจะคืนเงินให้ ส่วนวีซ่าทางานมีระยะเวลา 1 ปีเช่นกัน
โอกาสในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
 บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) มีพนักงาน 19 คนในมองโกเลีย กระจายอยู่ที่ UB และบริเวณ
แหล่งถ่านหินในทะเลทรายโกบีทางตะวันตกซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 500 กิโลเมตร
 พื้นที่ที่บ้านปูมีสิทธิในการสารวจอยู่ที่ 700 ตารางกิโลเมตร
 ต้นทุนค่าสารวจที่มองโกเลียสูงกว่าไทยร้อยละ 20-30 แต่แร่ที่ได้จากการสารวจมีคุณภาพดีกว่า
 อย่างไรก็ตาม ทางบ้านปูต้องชะลอการขุดเจาะไว้ก่อนเนื่องจากราคาถ่านหินยังคงตกต่า
 พนักงานของบริษัทฯ จาแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1 สังกัดกับบ้านปูที่ กทม. ได้รับรายได้และเสีย
ภาษีที่ไทย และ 2 สังกัดที่ Hunnu Coal ได้รับรายได้และเสียภาษีที่มองโกเลีย
โอกาสในอุตสาหกรรมสุขภาพ
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 ถึงแม้บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) ได้เข้ามาบริหารโรงพยาบาล Ulaanbaatar
Songdo Hospital แต่สถานพยาบาลดังกล่าวมีบุคลากรไทยเพียงคนเดียว
 จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทาให้จานวนผู้ปุวยที่ส่งไปยังกรุงเทพฯ ลดลงจากเฉลี่ยวันละ 15 คน
เหลือเพียงวันละ 1 คนในปัจจุบัน
 โรคที่พบบ่อย คือ มะเร็งตับ เนื่องจากชาวมองโกเลียดื่มสุรามาก นอกจากนี้ยังพบเชื้อตับอักเสบซี ซึ่ง
เป็นโรคเรื้อรังซึ่งพัฒนากลายเป็นมะเร็งตับได้ง่าย แตกต่างจากไวรัสตับอักเสบเอและบี
โอกาสในอุตสาหกรรมอื่นๆ
 กิจการอื่นๆ ที่ทางกงสุลกิตติมศักดิ์มองว่าไทยมีศักยภาพ ได้แก่
1) เครื่องหนัง เนื่องจากปัจจุบันส่งออกหนังดิบไปยังประเทศจีนจานวนมาก และจีนสามารถนาไป
ผลิตเป็นสินค้าเครื่องหนังระดับบนส่งออกไปยังยุโรปได้
2) เกษตรกรรม เนื่องจากปัจจุบันยังขาดการบริหารจัดการที่ดี ทาให้ในฤดูหนาวต้องนาเข้าผักผลไม้
จากจีนเกือบทั้งหมด การเพาะปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) จึงเป็นวิธีการที่น่าสนใจ
3) ปุาไม้ เนื่องจากมีพื้นที่โล่งจานวนมาก และภาครัฐตั้งใจให้เกิดการพัฒนาเชิงพาณิ ชย์ด้วยการปลูก
ต้น ไม้ เพื่ อ แปรรู ป ต่ า งๆ โดยก าหนดกฎระเบีย บให้ นัก ลงทุน ปลู ก ทดแทน แต่ปั จจุ บั นยั งไม่ มี
ต่างชาติเข้ามาลงทุน
4) สิ่งทอ เนื่องจากสมเด็จพระเทพฯ ได้เข้ามาทาโครงการพัฒนาสิ่งทอผสมระหว่างไหมกับแคชเมียร์
ซึง่ ทาให้บางและไม่เสียทรงง่ายเหมือนแคชเมียร์ แต่ยังประเมินความสาเร็จไม่ได้
5) ท่องเที่ยว เนื่องจากมีศักยภาพสูงแต่อุปสงค์ผันแปรไปตามฤดูกาลและสภาพอากาศ รวมทั้งขาด
เที่ยวบินตรงจากไทยมายังมองโกเลีย จึงจาเป็นต้องพัฒนาความร่วมมือด้านดังกล่าวมากขึ้น
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สรุปสัมภาษณ์ Head of Construction Materials Department
Ministry of Construction and Urban Development
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 11.00-12.00 น.
ภาพรวม
 จากการเดินหน้าโครงการ Oyu Tolgoi ระยะที่ 2 น่าจะทาให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตได้ดีขึ้น คาดว่า
รายได้ต่อหัวจะเพิ่มจาก 4,000 USD เป็น 5,000 USD ในเร็ววัน
 อุตสาหกรรมก่อสร้างมีความสาคัญเป็นลาดับที่ 3 รองจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการเกษตร
 ปั จ จุ บั น กระทรวงการก่ อสร้ า งและพัฒ นาเมื องมีโ ครงการที่อ ยู่อ าศั ยราคาประหยั ด (Housing
Expansion Program 2559) และโครงการจานองที่อยู่อาศัยอัตราพิเศษสาหรับคนยากไร้
 กระทรวงดังกล่าวกับกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกันจัดตั้ง Nalaikh Industry and Technology
Park for Civil Construction ซึง่ ตัง้ อยู่ห่างจากกรุงอูลานบาตอร์ 30 กิโลเมตร
โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
 วัสดุก่อสร้างที่มองโกเลียสามารถผลิตได้เอง คือ ซีเมนต์และอิฐ แต่ร้อยละ 60 ของวัสดุก่อสร้าง
ต้องนาเข้าจากจีน ซึ่งรวมไปถึงวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งภายในด้วย
 รั ฐ บาลต้ อ งการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ ผลิ ต วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งเพื่ อ ทดแทนการน าเข้ า และมุ่ ง เน้ น
การส่งออก โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างที่ (1) เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม (2) เหมาะกับสภาพอากาศของ
มองโกเลีย หรือ (3) สร้างการจ้างงาน
 มองโกเลียจึงมีความต้องการนักลงทุนเข้ามาผลิตกระจกและเซรามิกส์ ในรูปแบบของกิจการร่วมทุน
ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทก่อสร้างของมองโกเลีย
 ปัจจุบันรัฐบาลเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและวัสดุสีเขียว ที่ใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อลดมลภาวะและประหยัด
พลังงาน โดยในปี 2014 รัฐบาลได้จัดทาแผน Green Development Policy และได้ริเริ่มการจัดทา
มาตรฐานอาคารเขียวในระดับชาติ แล้วจึงพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ (Leadership in Energy and
Environmental Design: LEED) จึงเป็นโอกาสของต่างชาติในการเข้ามาลงทุนผลิตวัสดุก่อสร้างสี
เขียว
 การเข้ามาลงทุนยังมองโกเลียนั้นมีข้อดีอีกประการคือ มีข้อกาหนดว่าหากผู้ รับเหมาก่อสร้างจะ
นาเข้าสินค้ากลางน้าอย่างวัสดุก่อสร้างนั้น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการผลิตในมองโกเลีย
หากนาเข้ามาแล้วพบภายหลังว่ามีการผลิตอยู่ในมองโกเลียอยู่แล้วจะต้องถูกปรับสูงมาก นักลงทุนไทย
ที่เข้ามาผลิตวัสดุก่อสร้างจึงอาจได้เปรียบผู้ส่งออกจากจีนในประเด็นนี้
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Bat-Erdene Boldbaatar
Managing Partner, Horizon Partners
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 21เมษายน 2559 เวลา 12.15-13.30 น.
ภาพรวมบริษัท
 Horizon Partners เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนและการทาธุรกิจ สัญชาติมองโกเลีย โดยมี
ผู้บริหารเป็นชาวมองโกเลียทั้งหมด
 บริ ษัทฯ มีบริ การให้คาปรึกษาในอุตสาหกรรมไม่ต่ากว่า 20 สาขา ทั้งกับธุรกิจขนาดใหญ่ และ
SMEs
 นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง เน้ น ด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ตั้ ง แต่ โ ครงการที่ พั ก อาศั ย ระดั บ บนไปจนถึ ง
การพัฒนาใหม่ (Redevelopment)
 บริษัทฯ มีตัวแทนในประเทศต่างๆ 5 แห่ง ได้แก่ สหรัฐฯ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุน และโปแลนด์ ซึ่ง
ในกรณี ข องโปแลนด์ สามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากการเป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต อุ ต สาหกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงวัสดุก่อสร้างได้ด้วย
 บริษัทฯ มีความชานาญในการระดมทุนแก่บริษัทจัดตั้งใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกนอกเหนือจากการ
กู้ยืมจากธนาคารทั่วไป โดยเฉพาะที่มองโกเลียนั้นมีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่สูงด้วย
ภาพรวมเศรษฐกิจ
 ปัจจุบันมองโกเลียมีปัญหาอุปทานส่วนเกินอยู่มาก โดยมีสินค้าล้นสต็อก ทาให้นักลงทุนรายใหม่ไม่
กล้าลงทุนเพิ่ม ส่วนนักลงทุนรายเก่าก็ไม่มีการผลิตเพิ่มมากนัก
 Mr. Bat-Erdene มีค วามเห็ น ว่า เศรษฐกิ จน่ า จะกลับ มาเติ บโตได้ใ นช่ วงปีห น้า และจะเป็ น
การเติบโตที่ช้าแต่มั่นคง ไม่ใช่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่วนนโยบายของรัฐบาลน่าจะมีเสถียรภาพ
มากขึ้น
 การเข้ามาลงทุนในมองโกเลียมีความเสี่ยงสูง แต่ก็มีผลตอบแทนสูงเช่นกัน
โอกาสการลงทุนของไทย
 อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ยังขาดเทคโนโลยีในการแปรรูป โดยปัจจุบันมีโรงงานที่สามารถส่งออก
ได้มีเพียง 4-5 ราย ซึ่งทาในลักษณะของเนื้อแช่แข็งเป็นหลัก
 มองโกเลียมีผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทานน้อยราย เพราะใช้เทคโนโลยีไม่สูงและชาวมองโกลยัง
นิย มอาหารปรุงสด แต่ในอนาคตความต้องการอาจเพิ่มขึ้น หากสามารถประชาสั มพันธ์ให้ เห็ นถึง
ความสดของผลิตภัณฑ์
 แม้มองโกเลียจะมีโคนมอยู่ มากพอสมควร แต่ปัจจุบันทาได้แค่นมสด ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เนย
เนยแข็ง โยเกิร์ต ไอศกรีม จึงต้องนาเข้าเป็นหลัก และใช้เทคโนโลยีจากยุ โรปในการผสมพันธุ์โคให้ได้
เนื้อและนมมากขึ้น

ค-17

 มองโกเลียผลิตเภสัชภัณฑ์ได้เพียงร้อยละ 20 ของการใช้ในประเทศ ขณะที่ตลาดต้องการทั้งยาแผน
ปัจจุบันและยาสมุนไพร เช่นเดียวกับบริการสุขภาพทีป่ ัจจุบันยังไม่เพียงพอต่ออุปสงค์
 ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โอกาสคือการพัฒนาโครงการระดับกลางถึงกลางบน (ไม่ใช่ระดับพรีเมียม)
และโครงการอาคารอเนกประสงค์ เนื่องจากชนชั้นกลางมีจานวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาที่อยู่
อาศัยใหม่สาหรับผู้ที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยถาวร ซึ่งมีจานวนมากถึง 2 ใน 3 ของประชากรในเมือง
หลวง (โครงการ Housing Expansion Program 2559 ซึง่ ได้รับการสนับสนุนจาก ADB)
 กิจ กรรมเกี่ยวเนื่องกับอุต สาหกรรมก่อสร้ า งที่มีศักยภาพ ได้แก่ พลังงานทดแทน การบริ หาร
จัดการน้า การจัดการของเสียและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
 วัสดุก่อสร้างที่น่าสนใจ คือ ผลิตภัณฑ์จากหินปูน โดยเฉพาะที่ใช้ทาสีขาวรองพื้นกาแพง
ข้อเสนอแนะต่อนักลงทุน
 นักลงทุนควรเข้ามาตั้งแต่ในช่วงนี้ทคี่ ู่แข่งน้อยและต้นทุนต่า เพราะเมื่อเศรษฐกิจกลับมาดีอีกครั้งจะ
ได้สามารถดาเนินกิจการเก็บเกี่ยวผลกาไรได้
 กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคที่ น่ า เจาะตลาดในปั จ จุ บั น คื อ คนรุ่ น ใหม่ วั ย ท างาน ซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65 ของ
ประชากรทั้งหมด
 ชาวมองโกเลียส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนในการซื้อของ แต่จะซื้อของเมื่อพบสินค้าแล้วถูกใจ (ไม่ได้ไป
ห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อสินค้าใดโดยเฉพาะ แต่ซื้อสินค้าต่างๆ เพราะไปเดินห้างสรรพสินค้า)
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Christopher Melville
Partner, Hogan Lovells Mongolia
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 16.00-17.30 น.
ภาพรวมบริษัท
 Hogan Lovells มีสาขาใน 40 ประเทศทั่วโลก โดยสานักงานใหญ่อยู่ที่ Washington DC และ
London แต่ไม่มีสาขาในประเทศไทย
 Hogan Lovells ได้ตั้งสานักงานที่มองโกเลียในปี 2009 ในฐานะหุ้นส่วนของบริษัทที่ปรึกษา
กฎหมายท้องถิ่น แต่ในปี 2011 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายในประเทศแบบเต็ม
ตัว โดยมีสานักงานเป็นของตัวเอง ปัจจุบันมีนักกฎหมายประจาอยู่ 7 คน
การจัดตั้งบริษัท
 การจัดตั้งบริษัทมีขั้นต้อนไม่ซับซ้อน โดยสามารถแจ้งความจานงขอจัดตั้งที่ General Authority of
State Registration of Mongolia (GASR) ซึ่งใช้ระยะเวลาจดทะเบียนประมาณ 4-6 สัปดาห์ แต่
ด้วยภาษามองโกเลียเป็นภาษาราชการ การจัดเตรียมเอกสารจึงอาจเป็นอุปสรรค ดังนี้ ธุรกิจขนาด
เล็กจึงควรหาหุ้นส่วนท้องถิ่นที่ไว้ใจได้หรือที่ปรึกษา เพื่อช่วยดาเนินการด้านเอกสาร
 เงินทุนจดทะเบียนบริษัทขั้นต่าอยู่ที่ 100,000 USD สาหรับทุกกิจการ
 ในการจัดตั้งบริษัทจากัด ไม่จาเป็นต้องมีคณะกรรมการ เพียงแต่ต้องมีผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารภาษี
ทุกไตรมาส
 การปิดกิจการในทางทฤษฎีนั้นไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แต่ในทางปฏิบัติใช้เวลาเป็นปี เพราะทาง
สรรพากรจะมาตรวจสอบความถูกต้องของการเสียภาษีอย่างถี่ถ้วน
อัตราภาษี
 ภาษีรายได้นิติบุคคลจัดเก็บที่ 2 อัตรา คือ (1) ร้อยละ 10 สาหรับบริษัทที่ทีรายได้ไม่เกิน 1.5 ล้าน
USD และ (2) ร้อยละ 25 กรณีที่มีเงินได้มากกว่า 1.5 ล้าน USD ทั้งนี้ รัฐบาลกาลังพิจารณาลด
อัตราการจัดเก็บดังกล่าว
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บที่ ร้อยละ 10 โดยผู้มีเงินได้ต้องอาศัยอยู่ในมองโกเลียเป็นเวลา
มากกว่า 183 วันต่อปี
 ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บที่ร้อยละ 10
 ภาษีศุลกากรอยู่ทรี่ ้อยละ 5 ยกเว้นสินค้าบางประเภท เช่น ยา
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ร้อยละ 20 ยกเว้นสาหรับประเทศที่มีอนุสัญญายกเว้นภาษีซ้อน (Double
Taxation Agreement: DTA) ซึ่งไทยยังไม่มี
 ประเทศไม่มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศทั้งขาเข้าและออก
สวัสดิภาพแรงงาน
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 กฎหมายแรงงานเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้แรงงานอย่างมาก
 ความเข้มแข็งของสหภาพขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่และ
ก่อสร้าง สหภาพมีความเข้มแข็งมาก ทั้งนี้ มองโกเลียมีสหภาพแห่ง ชาติซึ่งมีอานาจสูงในการต่อรอง
ด้านค่าแรงและกฎระเบียบ อย่างไรก็ดี การหยุดงานประท้วงไม่ใช่สถานการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปใน
มองโกเลีย
 ค่าแรงขั้นต่า ณ วันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีการปรับเพิ่มเป็น 240,000 MNT หรือ 120 USD
ต่อเดือน
 ข้อบังคับสัดส่วนการจ้างแรงงานต่างชาติต่อแรงงานท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ที่ 1:20 แต่ในบางสาขา
เช่น เหมืองแร่อยู่ที่ 1:10 อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้าง บริษัทอาจนาเข้าแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นได้
โดยยื่นเรื่องที่กระทรวงแรงงาน
 การขอวีซ่าและใบอนุญาตทางานมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน แต่ต้องดาเนินการขอ/ต่อทุกปี
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
 Ministry of Construction and Urban Development เป็นผู้อนุมัติใบอนุญาตก่อสร้าง โดย
ใช้เวลาเฉลี่ย 2-4 เดือน
 ในบางสาขามักเอื้อประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและไม่เปิดรับต่างชาติ ได้แก่ เหมืองแร่ ก่อสร้าง อาหาร
และธนาคาร
 นักลงทุนที่ต้องการขอใบอนุญาตก่อสร้างต้องมีใบอนุญาตก่อสร้างจากประเทศบ้านมาสาแดง
 การตีความกฎหมายยังมีปัญหา เช่น การจะตั้งบริษัทได้นั้นต้องมีใบอนุญาตในประเทศ ซึ่งการจะมี
ใบอนุญาตได้นั้นต้องตั้งบริษัทในประเทศก่อน คล้ายปัญหาไก่กับไข่
 การประเมิน EIA ซึ่งควบคุมโดย MEGD จาเป็นสาหรับบางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทที่รับจ้างประเมิน EIA
ต้องเป็นบริษัทมองโกเลีย อย่างไรก็ตาม บริษัทมักใช้การคัดลอกตัดแปะจากใบอนุญาตเดิม
 เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมือง บริษัทควรเลือกหุ้นส่วนอย่างชาญฉลาด
 มองโกเลียมีกฎหมายบังคับที่ระบุถึงการชดใช้ค่าเสียหายในกรณี ถูกรัฐยึดกิจการ ซึ่งมีความเสี่ยงต่า
มาก เคยมีเพียง 2 บริษัทที่เข้าข่ายกรณีดังกล่าว จากสาเหตุที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ และ
ความมั่นคง
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สรุปสัมภาษณ์ Ms. Dotnobilig Soninbayar
Chief Executive Officer, National Development Corporation
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00-11.30 น.
บทบาทองค์กร
 National Development Corporation (NDC) เป็นบริษัทเอกชนที่บริหารจัดการโครงการ
ก่อสร้าง อันประกอบด้วย 5 บริษัท ได้แก่ Delta, BUTI, ECC, Ulaanbaatar Construction and
Ereltlmpex ซึ่งรวมกัน มีส่ ว นแบ่งตลาดร้อยละ 30 ของโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยในกรุง
อูลานบาตอร์
 NDC มีวิศวกรรวม 300 คน ซึ่งรวมถึงวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ และจีน
และแรงงานก่อสร้าง 3,000 คน
 สัดส่วนลูกค้าอยู่ในภาคเอกชนมากกว่ารัฐบาล
 สาหรับโครงการของรัฐต้องผ่านการประกวดราคาผ่าน State Housing Corporation ซึ่งมี
วิศวกรทาหน้าที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านกระทรวง
 โครงการสาคัญของบริษัทฯ คือ Shonkhor Project ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ทางสุขภาพ สันทนาการ และกีฬา โดยจุดขายคือสวนน้าแห่งแรกในประเทศ ซึ่งในระยะที่ 2 จะ
พัฒนาที่พักอาศัย โรงแรม และห้างสรรพสินค้าตามมาด้วย
 ทั้งนี้ เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวที่ต้องการพักผ่อนและจับจ่ายใช้สอย ซึ่งจาก
ข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดพบว่า ประชาชนใช้จ่ายร้อยละ 9 เพื่อการสันทนาการ โดยกีฬาอันเป็นที่นิยม
มากที่สุด คือ บาสเกตบอล
 อนึ่ง บริษัทฯ หวังว่าไทยจะเข้ามาช่วยสนับสนุนทางการเงินและ/หรือเข้ามาลงทุนในสาขาสุขภาพ
โดยได้ติดต่อกับโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ไปบ้างแล้ว
ภาพรวมตลาด
 ตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในช่วงขาลง แต่น่าจะฟื้นตัว ได้จากโครงการ Oyu Tolgoi ระยะที่ 2 ส่วน
ตลาดโรงแรมน่าจะเติบโตขึ้นเช่นกัน โดยสาขาท่องเที่ยวมีสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของ GDP แต่ผันผวน
ตามฤดูกาล (ปัจจุบันกาลังก่อสร้างอีก 1,173 ห้องในกรุงอูลานบาตอร์)
 อีกปัจจัยสาคัญที่กระตุ้นการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ คือ อายุของประชากรเฉลี่ย 26.2 ปี
 รัฐดาเนินการก่อสร้างที่พักอาศัย ซึ่งมีราคาเฉลี่ย 1.6-2.0 ล้าน MNT ต่อตารางเมตร ต่ากว่าราคา
ตลาดร้อยละ 30-40 ให้กับผู้เกษียณอายุ ครอบครัวอายุ 30-35 ปี คนพิการ และลูกจ้างรัฐ หากผู้
ผ่านการคัดสรรมีจานวนเกินโควตาจะใช้วิธีการสุ่มเลือก นอกจากนี้ ยังมีโครงการบ้านเช่าราคาถูกและ
โครงการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่าร้อยละ 8
 การผลิตวิศวกรในประเทศมีเพียงพอเพราะมีวิทยาลัยเทคนิคและความร่วมมือกับบรรษัทต่างชาติ
เช่น Samsung ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
 บริษัทฯ ใช้วัสดุภายในประเทศร้อยละ 40 ได้แก่ ซีเมนต์ คอนกรีต หินปูน และเหล็กเส้น
 ส่วนรายการที่นาเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีน เกาหลีใต้ และรัสเซีย ได้แก่ พื้นและประตู
ไม้ สี สุขภัณฑ์ และเครื่องทาความร้อน สาหรับซีเมนต์ของมองโกเลียราคาต่ากว่า พร้อมทั้งคุณภาพ
ดีกว่าจึงไม่จาเป็นต้องนาเข้า
 ทั้งนี้ ทั้งภาครัฐและบุคคลเริ่มระอาสินค้าจีนเพราะแม้จะราคาถูกแต่คุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ
 นโยบายของรัฐ คือ เน้นการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศ จะนาเข้าเฉพาะรายการที่ไม่สามารถ
ผลิตได้เอง
 จากนโยบาย Green Development Policy บริษัทฯ มีการใช้วัสดุสีเขียว เช่น อิฐที่ ผ่า น
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงไม้และ PVC ที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่ง
ลดการใช้วัตถุดิบและต้นทุน ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้
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สรุปสัมภาษณ์ Mineral Resources Authority of Mongolia
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30-14.30 น.
บทบาทองค์กร
 Mineral Resources Authority of Mongolia (MRAM) อยู่ภายใต้ Ministry of Mining ที่กากับ
ดูแลเหมืองแร่ ยกเว้นน้ามัน
 หน้าที่หลักของ MRAM คือการออกใบอนุญาต 2 ประเภท คือ (1) อาชญาบัตร ซึ่งนักลงทุน
สามารถเลือกพื้นที่ได้เอง วิธีการปกติ คือ เริ่มต้นจากประกาศพื้นที่ให้สารวจให้จองผ่านออนไลน์ทุกวัน
จันทร์ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในการสารวจจะมีระยะเวลาในการสารวจ 3 ปี และต่ออายุได้ทีละ 3 ปี แต่
ไม่เกิน 12 ปี หากพบแร่จะต้องแจ้งให้ทราบและขออนุมัติ (2) ประทานบัตร ก่อนทาการขุดเจาะ โดย
ประทานบัตรมีอายุครั้งละ 3 ปี ต่ออายุ 20 ปีได้ 2 ครั้ง รวมเป็นอายุ 70 ปี ทั้งนี้ จะต้องแบ่งรายได้
ให้กับรัฐไม่เกินร้อยละ 34 ซึ่งเหมืองขนาดเล็กส่วนใหญ่เอกชนจะได้ทั้งหมด
 อีกรูปแบบหนึ่ง คือ ในพื้นที่ที่รัฐมีการสารวจแล้ว บริษัทเอกชนสามารถขอประทานบัตรได้เลย แต่
ต้องแบ่งรายได้กับรัฐร้อยละ 51
 แร่ที่ได้ไม่มีข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์จากภาครัฐ แต่ต้องจ่ายภาษีให้ถูกต้อง
 นอกจากนี้ มองโกเลียมีข้อกาหนดให้จ้างแรงงานต่างด้าวได้ไม่เกินร้อยละ 10 หากเกินจะต้องเสีย
ภาษีให้รัฐ 10 เท่าของค่าจ้างขั้นต่าต่อคน
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Bold Itgel
Chief Executive Officer, Nova Terra
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 9.00-10.30 น.
ภาพรวมบริษัท
 Nova Terra เริ่มดาเนินกิจการตั้งแต่ปี 2013 และเป็นบริษัทให้คาปรึกษาที่เชี่ยวชาญการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน เหมืองแร่ การเงิน และการบริหารโครงการ
 ค่าบริการการจัดทารายงานการศึกษาเชิงลึกรายอุตสาหกรรมที่ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน อยู่ที่
ประมาณ 20,000 USD
ข้อมูลทั่วไป
 มองโกเลียมีธนาคาร 16-17 แห่ง โดย 5 ลาดับแรก ได้แก่ Khan Bank, Golomt Bank, TDB,
State Bank และ Xac Bank
 หนี้รวมทั้งประเทศอยู่ที่ 20,000 ล้าน MNT โดยเกิดจากภาครัฐ 4-5 ล้าน MNT ส่วนที่เหลือมาจาก
ภาคเอกชน
 จากปัญหาค่าเงิน MNT อ่อนตัว บริษัทใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีรายได้เป็น USD ยกเว้น
บริษัทที่ต้องนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
 ความล้มเหลวของโครงการ Oyu Tolgoi ระยะที่ 1 เกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของรัฐบาล จาก
บทเรียนดังกล่าว คาดว่าโครงการ Oyu Tolgoi ระยะที่ 2 จะดาเนินการได้ราบรื่นขึ้น
โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน
 มองโกเลียบริโภคไฟฟูาทั้งหมด 1 กิกะวัตต์ แต่โรงไฟฟูาในประเทศสามารถผลิตกระแสไฟฟูาได้
980 เมกะวัตต์ ทาให้ต้องนาเข้ากระแสไฟฟูาจากจีน และรัสเซีย แต่รัฐตั้งเปูาไว้ว่าจะขยายกาลัง
การผลิตโดยเฉพาะพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันมีโครงการใหญ่ เช่น Salkhit Wind Farm ในอนาคต
จึงเป็นไปได้ว่ามองโกเลียจะสามารถพลิกผันเป็นผู้ส่งออกกระแสไฟฟูา
 การได้มาซึ่งใบอนุญาตซึ่งเกี่ยวกับการก่อสร้างด้านพลังงานต้องแจ้งความจานงต่อ Ministry of
Energy โดยมีเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ใบอนุญาตก่อสร้างและบริหารจัดการ ซึ่ง Ministry of
Energy ได้ให้ใบอนุญาตก่อสร้างรวม 5 กิกะวัตต์ แต่มีอุปสงค์มีเพียง 1 กิกะวัตต์ และ (2) สัญญาซื้อ
ซึ่งเป็นการรับประกันว่าเมื่อผลิตไฟฟูาแล้วรัฐจะเป็นผู้รับซื้อ
 ธุรกิจพลังงานมีการแข่งขันสูงแต่ยังขาดเงินทุน
โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
 ปัจจุบันร้อยละ 20-25 ของที่พักอาศัยยังอยู่ในตลาด ไม่สามารถขายได้
 ภาคอสังหาริมทรัพย์มีสัญญาณจะเกิดสภาวะฟองสบู่ เนื่องจากร้อยละ 85 ของเงินปล่อยกู้เป็นหนี้
เสีย ทาให้สถาบันการเงินขาดสภาพคล่อง
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 วัสดุก่อสร้างที่มองโกเลียสามารถผลิตได้ คือ เหล็กเส้น คอนกรีต ส่วนวัสดุที่ต้องนาเข้าและเป็น
โอกาสสาหรับนักลงทุน ได้แก่ ส่วนหลังคา ม่าน วัสดุสาหรับตกแต่งภายใน ทั้งนี้ ควรมีหุ้นส่วน
ท้องถิ่นที่เชื่อใจได้
 ในฐานะที่ Mr. Bold เป็นสมาชิกของ Green Building Council ได้ทราบถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่
ต้องการกาหนดมาตรฐานการก่อสร้างสีเขียวตาม LEED นอกจากนี้ หากมีการนาเข้าสินค้าประหยัด
พลังงาน จะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 Millennium Challenge Corporation ซึ่งเป็นองค์การให้ความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ได้มอบเงิน
อุดหนุนแก่ประชากรในเขต Ger เพื่อใช้ซื้อเตาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรดังกล่าวจะจ่าย
ส่วนต่างระหว่างเตาปกติราคาประมาณ 40,000 MNT กับเตาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ราคา
250,000 ถึง 300,000 MNT
โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
 เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับเหมืองแร่ ในมองโกเลีย มีบริษัท เช่น CAT, Komatsu และ
Honda เป็นซับพลายเออร์หลัก
 ทองส่วนใหญ่ถูกส่งออกในรูปแบบทองคาแท่ง แต่สาหรับภายในประเทศ มองโกเลียมีกฎว่าทองที่
ขุด ได้ จะต้องถูกจ าหน่า ยให้กับธนาคารกลางในราคาตลาดโลก อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการผลิ ต
เครื่องประดับทอง แต่ยังเป็นส่วนน้อย
 ทั้งนี้ ชาวมองโกเลียยังไม่นิยมสวมใส่เครื่องประดับจากทองมากนัก
โอกาสอุตสาหกรรมอื่นๆ
 สาขาอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ IT การเกษตร การท่องเที่ยว อากาศยาน และโลจิสติกส์
 มองโกเลียมีจานวนปศุสัตว์ 50-60 ล้านตัว ในช่วงฤดูหนาว โคนมจะให้น้านมผลผลิตต่า จึงต้องการ
การลงทุนเพื่อพัฒนาสายพันธุ์
โอกาสของนักลงทุนไทย
 Mr. Bold มีความเห็นว่า ปัจจุบันเป็นโอกาสที่จะเข้ามาลงทุนในมองโกเลีย เพราะเศรษฐกิจอยู่
ในช่วงถดถอย ทาให้สินค้าและวัตถุดิบมีราคาต่า โดย Mr. Bold คาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว
ภายในช่วงปลายปี 2017 ถึงต้นปี 2018 หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2559 และการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีในปี 2017
 เมืองอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงอูลานบาตอร์ที่น่าเข้าไปลงทุน ได้แก่ Darkhan, Erdenet และเมือง
แถบโกบี
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สรุปสัมภาษณ์ Mr.Ganbold D.
General Director, Mongolrostsvetmet LLC
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 11.00-12.00 น.
ข้อมูลบริษัท
 Mongolrostsvetmet LLC เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัสเซียกับรัฐบาลมองโกเลีย โดยมีสัดส่วน
ถือหุ้นร้อยละ 49 และ 51 ตามลาดับ ทั้งนี้ ทั้งสองฝุายต่างมีอานาจในการตัดสินใจ หากเป็น
ประเด็นทั่วไปทางมองโกเลียจะดาเนินการตัดสินใจได้เอง แต่หากเป็นประเด็นสาคัญจะมีการประชุม
ร่วมกันกับทางรัสเซียปีละ 2 ครั้ง
 บริษัทฯ ผลิตฟลูออสปาร์ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุ รวมถึงใช้ในการเชื่อม (Welding)
และการผลิตเซรามิกส์ ร้อยละ 95 ของสินค้าทั้งหมด โดยส่งออกถึงร้อยละ 75 ไปยังต่างประเทศ
ได้แก่ รัสเซีย ยูเครน เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ ในยุโรป โดยใช้รถไฟสาย Trans-Siberia ส่วนที่
เหลือขายให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าขั้นปลายภายในประเทศ
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสารวจและผลิตแร่เหล็กในพื้นที่ 80 กิโลเมตรจากเหมืองฟลูออสปาร์ BorÖndör และสารวจทองในพื้นที่ทางตะวันตก 300 กิโลเมตรจากเมืองหลวง
 บริษัทฯ มีพนักงาน 1,300 คน ส่วนใหญ่ประจาอยู่ที่โครงการ ทั้งนี้ มีการจ้างชาวต่างชาติเฉพาะชาว
รัสเซีย
โอกาสการลงทุนของไทย
 บริษัทไม่มีความสนใจในการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ
 อย่างไรก็ตาม บริษัทกาลังหาเงินลงทุนในโครงการเหมืองเงิน Asgat
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สรุปสัมภาษณ์ Mr. Robert Schoellhammer
Country Director, Mongolia Resident Mission
Asian Development Bank
ณ กรุงอูลานบาตอร์
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.30-16.00 น.
เศรษฐกิจมหภาค
 ในอนาคตเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างไม่ราบรื่นนักเนื่องจากการผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
 Mr. Schoellhammer มีความเห็นว่าการดาเนินนโยบายการลงทุนที่ผ่านมามีความผิดพลาด
เพราะยอมให้นักลงทุนในสาขาเหมืองแร่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์มากเกินไป ทาให้มองโกเลียมี
สภาพไม่ต่างจากก้อนเนยแข็งที่เต็มไปด้วยรู ทั้งที่มีเหมืองแร่ 2-3 แห่งขนาดใหญ่ก็เพียงพอแล้ว ดังนั้น
ประเด็นสาคัญกว่าคือการพัฒนาสวัสดิการสังคมเพื่อปูองกันการเกิด Dutch disease
 ADB เป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาล และได้ให้ความช่วยเหลือ Erdenes Mongol เพื่อสร้างอานาจ
ต่อรองกับนักลงทุนต่างชาติ
 ADB ได้ช่วยเหลือด้านเงินทุนในการสร้างถนนเชื่อมโยงกับจีน และสายที่ 2 กาลังจะก่อสร้างในภาค
ตะวันตกเชื่อมรัสเซียและจีน หากไทยเข้ามาลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางระหว่าง
สองมหาอานาจ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
 เศรษฐกิจมองโกเลียพึ่งพาอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นหลัก โดยการส่งออกสินแร่คิดเป็นร้อยละ 90
ของการทาเหมืองแร่ทั้งหมด
 Mr. Schoellhammer เห็นว่าการพึ่งพาการส่งออกถ่านหินไม่ยั่งยืน เพราะปัจจุบันรัสเซียหันไปใช้
พลังงานจากก๊าซ ส่วนญี่ปุนใช้พลังงานนิวเคลียร์ ส่วนจีนกาลังมีนโยบายลดการใช้พลังงานจากถ่านหิน
และการผลิตในอุตสาหกรรมหนัก
 ธุรกิจน้ามันในมองโกเลียถูกครอบครองโดยจีน
โอกาสการลงทุนของไทย
 มองโกเลียมี FTA กับญี่ปุน แต่มีขนาดเศรษฐกิจเล็ก ไม่สามารถไปแข่งขันในยุโรปได้ จึงควรค้าขาย
กับญี่ปุน รัสเซีย (ไซบีเรีย) และจีน (มองโกเลียใน กานซู ซินเจียง)
 ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตแปูงบักวีตสาหรับเส้นโซบะสดส่งออกให้ญี่ปุน แต่โครงสร้างพื้นฐาน
ยังไม่พร้อม
 จีนบริ โภคสินค้าเกษตรจากมองโกเลีย เพิ่มขึ้น เช่น เนื้อสัตว์ (แกะ วัว ซึ่งถือเป็นของแพง) โดย
มองโกเลียมีจานวนปศุสัตว์ 60 ล้านตัว นอกจากนี้ มองโกเลียยังสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมพืชผัก
อินทรีย์ โดยใช้คาขวัญว่า “Feed the Chinese Babies” อันสื่อว่ามองโกเลียเป็นฐานการผลิต
อาหารสาหรับปูอนชาวจีน
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 คนไทยมีฝีมือในงานหัตถกรรม และสามรถนาทักษะมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจในมองโกเลียได้ เพราะ
มองโกเลียมีช่างฝีมือจานวนจากัด ขณะที่อุปสงค์สินค้าหัตถกรรมสูง
 เนื่องจากสินค้าไทยมีความน่าเชื่อถือ นักธุรกิจสามารถลงทุนด้วยตราสินค้า ไทยเพื่อเจาะตลาดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ หรือในอีกมุมหนึ่ง ไทยมีประสบการณ์การออกแบบและบริหารโครงการ
ต่างจากคนท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถออกแบบโครงการจากแนวคิดที่มีอยู่ได้ จึงเป็นอีกขั้นตอนที่น่าสนใจ
สาหรับนักลงทุนไทย
 ข้อเสนอแนะต่อนักลงทุนไทย คือ ควรหาหุ้นส่วนท้องถิ่นที่ไว้ใจได้
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