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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปโดยสังเขปของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1.1 บทนา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates: UAE) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยรัฐเจ้า
ผู้ครองนคร (Emirates) 7 รัฐ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ริมอ่าวเปอร์เซีย มีประชากรทั้งหมดประมาณ 9,157,000 คน1 หรือคิดเป็น
อันดับ 93 ของโลก โดยมีจุดเด่นคือประชากรประมาณร้อยละ 85 เป็นคนต่างด้าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
แรงงานจากประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ มีขนาดของระบบเศรษฐกิจหรือ ผลิต ภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) ประมาณ 1,363,793 ล้ า น Dirham2 หรื อ ประมาณ 371,353
ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2559 โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงประมาณร้อยละ 2.73 เมื่อ
เทียบกับปี 25583 ตลาดส่งออกสาคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คือไต้หวัน อิหร่าน และอินเดีย
ตามลาดับโดยสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ อัญมณีและเพชรพลอย
ยานยนต์ ตามลาดับ4
เมือ งหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ คื อ กรุ งอาบูด าบี (Abu Dhabi) ซึ่งเป็นเมื อ งที่ มี
จานวนประชากรมากเป็นอันดับสองของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีตาแหน่งที่ตั้งอยู่บนเกาะในอ่าว
เปอร์เซีย โดยมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,720,200 คน5

1

ข้อมูลจาก United Nations Population Division ณ เดือนกรกฎาคม ปี 2558
United Arab Emirates Dirham (AED) เป็นสกุลเงินของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีอตั ราแลกเปลี่ยนผูกกับเงินดอลลาร์สหรัฐเป็น
อัตราคงที่ที่ประมาณ 3.67 Dirham ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
3 ข้อมูลจาก IMF World Economic Outlook ณ เดือนเมษายน ปี 2560
4 ข้อมูลจาก International Trade Center ณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560
5 ข้อมูลจาก Statistics Centre of Abu Dhabi ณ เดือนกรกฎาคม ปี 2558
2
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ภาพที่ 1-1 ข้อมูลพื้นฐานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่มา: CIA World Factbook, WTO Tariff Profiles และ World Bank Database

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน
1.2.1 ภูมิประเทศ
สหรัฐอาหรั บเอมิ เ รตส์ ตั้ งอยู่ ใ นต าแหน่ง ทางตอนใต้ ของทะเลอ่ าวเปอร์เ ซี ย หรือ อ่ า ว
อาหรับ มี ทิศ ตะวันออกติดกั บโอมานและอ่าวเปอร์เ ซี ย บริ เ วณใกล้ ช่อ งแคบฮอร์ มุ ซ (Strait of
Hormuz) และอ่ า วโอมาน ทิ ศ ใต้ แ ละตะวั น ตกติด กั บ โอมานและซาอุ ดี อ าระเบี ย สหรั ฐ อาหรั บ
เอมิเรตส์มีพื้นที่รวมประมาณ 83,600 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากของประเทศเป็นทะเลทราย
และมีเทือกเขา Al Hajar อยู่ทางทิศตะวันออก
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รัฐที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดคือ รัฐดูไบ (Dubai) ซึ่งมีประชากรประมาณ 2,700,000
คน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560) และเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางทางธุรกิจ ในขณะที่รัฐที่มี
ขนาดพื้นที่กว้างที่สุดคือรัฐอาบูดาบี (ร้อยละ 85 ของพื้นที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
ภูมิอากาศในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยรวมมีอากาศร้อนและมีแสงแดดตลอดปี โดยใน
ฤดูร้อน (พฤษภาคม-กันยายน) อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 32-48 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาว
(ตุลาคม-เมษายน) อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีปริมาณ
น้าฝนโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 120 มิลลิเมตร (4.7 นิ้ว) โดยมีฝนตกมากสุดในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
ภาพที่ 1-2 แผนที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่มา: Nations Online (https://www.nationsonline.org)
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1.2.2 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นสินค้าส่งออกสาคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ น้ามัน
และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งร้อยละ 90 ของทรัพยากรเหล่ านี้สามารถพบได้ในรัฐอาบูดาบี โดยปัจจุบัน
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ มี ป ริ ม าณน้ ามั น ดิ บ ส ารองที่ ไ ด้ รั บ การยื น ยั น แล้ ว (Proven Crude Oil
Reserves) ทั้งสิ้น 97,800 ล้านบาร์เรล (มากเป็นอันดับ 6 ในกลุ่ม OPEC6) และมีปริมาณก๊ าซ
ธรรมชาติสารองที่ได้รับการยืนยันแล้ว (Proven Natural Gas Reserves) ทั้งสิ้น 6.09 ล้านล้าน
ลูกบาศก์เมตร (มากเป็นอันดับ 4 ในกลุ่ม OPEC)7
นอกเหนือจากน้ามันและก๊าซธรรมชาติ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เช่น หินปูน ทราย ยิปซัม เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่พบได้มากในบริเวณ
เทือกเขา Al Hajar ทางฝั่งตะวันออกของประเทศ โดยมีการทาเหมืองปินและขุดทรายในบริเวณ
ดังกล่าวเพื่อนามาใช้กับอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศ
1.2.3 เขตการปกครองและเมืองที่สาคัญ
เขตการปกครอง
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ มี ร ะบอบการปกครองแบบสหพั น ธรั ฐ โดยประกอบด้ ว ยรั ฐ
เจ้าผู้ครองนคร (Emirates) ทั้งสิ้น 7 รัฐได้แก่
 รัฐ อาบูดาบี (Abu Dhabi) แบ่งเขตการปกครองย่อ ย (Sub-Divisions) ออกเป็น 3
เขต ได้แก่ (1) เขต Central Capital District ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศ
คื อ กรุงอาบูดาบี (2) เขตอัล ไอน์ (Al Ain) ในพื้นที่ภาคตะวันออกของรัฐ และ (3)
เขตอัลการ์เบีย (Al Gharbia) ในพื้นที่ภาคตะวันตกของรัฐ
 รัฐดูไบ (Dubai)
 รัฐชาร์จาห์ (Sharjah)
 รัฐอัจมาน (Ajman)
 รัฐราสอัลไคมาห์ (Ra’s al-Khaimah)
 รัฐฟูไจราห์ (Fujairah)
6
7

Organization of Oil Exporting Country หรือองค์กรประเทศผูส้ ่งออกน้ามัน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 13 ประเทศ
ข้อมูลจาก OPEC, Annual Statistical Bulletin 2016
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 รัฐอุมม์ อัล ไกไวน์ (Umm al-Qaiwain)
ภาพที่ 1-3 การแบ่งเขตการปกครองในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่มา: Pinterest

เมืองสาคัญ
ดูไบ (Dubai)
เมืองดูไบเป็นศูนย์กลางธุรกิจหลักของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่ง
เป็นอันดับสองรองจากเมืองอาบูดาบี และสามารถสร้างรายได้ใ ห้กับประเทศคิดเป็นโดยเฉลี่ ย
ร้อยละ 22.8 ของ GDP ประเทศ ซึ่งร้อยละ 95 ของ GDP ของดูไบ มาจากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับน้ามันและก๊าซธรรมชาติ (Non-Oil-and-Gas GDP) ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายในด้านธุรกิจ
และอุตสาหกรรมในดูไบ
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อุตสาหกรรมหลักที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของดูไบเติบโตคือการท่องเที่ยว โดยสานักข่าว
Independent ของประเทศอังกฤษจัดอันดับให้ดูไบเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับ 4
ของโลกในปี 2559 ด้วยจานวนนักท่องเที่ยวประมาณ 15,270,000 คน นอกจากนี้ หลังจากที่มี
นโยบายรั ฐ บาลกลางเพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ในอุ ต สาหกรรมนอกเหนื อ จากน้ ามั น และก๊ า ซ
อุตสาหกรรมก่อสร้างและภาคบริการในดูไบก็มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมาก
โครงการก่อสร้างต่างๆ ทาให้เศรษฐกิจของดูไบเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 6.1 (ข้อมูล ณ ปี
2557) จึ ง ท าให้ ดู ไ บเป็ น หนึ่ ง ในเศรษฐกิ จ ที่ เติ บ โตเร็ ว ที่ สุ ด ในโลก ดู ไ บมี อุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นไปในอาคารสูงและโรงแรมที่มีความหรูหราระดับต้นๆ ของโลกอย่างเช่น
Burj al-Arab ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว และมีความสูง 56 ชั้น รวมไปถึงการเป็นหนึ่งในโรงแรม
ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งอีกด้วย8
ดู ไ บมี โ ครงการพั ฒ นาในด้ า นอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) และการเงิ น
(Finance) ผ่ า นการจั ด ตั้ ง เขตปลอดอากร (Free Zone) Dubai International Finance Centre
(DIFC) โดยมีจุดประสงค์ที่จ ะทาให้ดูไบกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการเงิน ทั้งนี้ การลงทุนในเขต
DIFC จะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ เช่ น การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลและบุ ค คลธรรมดา
ชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นในบริษัท ได้ร้อยละ 100 และการยกเว้นจากมาตรการควบคุ ม
อัตราแลกเปลี่ยนและการโอนย้ายกาไรกลับประเทศ เป็นต้น
นอกจากนี้ ดูไบยังมีการจัดตั้ง Free Zones อื่นๆ ที่กระตุ้นการลงทุนอีกหลายแห่ง เช่น
เขต Dubai Media City (ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสื่อ สารมวลชน) เขต Jebel Ali Free
Zone – JAFZA (ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ) และเขต Dubai Internet City
(ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ซึ่งผู้ลงทุนในเขตดังกล่าว
จะมีสิทธิพิเศษต่างๆ อย่างเช่นการลดหย่อนภาษี หรือกฎระเบียบที่น้อยลง โดยที่ JAFZA มีจุดเด่น
คือมีตาแหน่งอยู่ระหว่างหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Jebel Ali Port) และอยู่ใกล้กับ 1 ใน 10
สนามบินขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Al Maktoum International Airport)
ดูไบยังได้รับการคัดเลือกให้ เ ป็นตัวแทนโลกในการจัดงาน World Expo 2020 (2563)
ซึ่งเป็นงานที่ รวบรวมผู้ ค นจากหลากหลายชนชาติ ม าจัด นิท รรศการเพื่อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด

8

ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืน และอาจสูงถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนสาหรับห้องแบบพิเศษ
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วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งจะมีผลในเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมอย่างโรงแรม และขนส่ง รวมไป
ถึงการสร้างงานจานวนประมาณ 277,000 ตาแหน่งให้แก่คนในประเทศ9
อาบูดาบี (Abu Dhabi)
เมืองอาบูดาบีเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง
และหน่วยงานรัฐต่างๆ รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการค้าขายของ
ประเทศ อาบูดาบีผลิตรายได้แก่ประเทศคิดเป็นร้อยละ 66 ของ GDP ประเทศโดยประมาณ ซึ่ง
รายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมน้ามัน ทั้งนี้ แหล่งน้ามันดิบ ประมาณร้อยละ 95 ของประเทศ และ
ก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 92 ของประเทศ อยู่ในรัฐอาบูดาบี
รัฐอาบูดาบีมี Free Zones ที่ให้การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิ ประโยชน์แก่ นักลงทุนที่
เข้าไปลงทุนในเขตพื้นที่ดังกล่าวหลายแห่ง เช่น เขต Abu Dhabi Airport Business City (ส่งเสริม
อุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ การบิ น IT และอื่ น ๆ) เขต Industrial City of Abu Dhabi (ส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมการผลิต) และเขต Masdar Free Zone (ส่งเสริมอุตสาหกรรมการวิจัย) เป็นต้น
1.2.4 สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
สภาพเศรษฐกิจ
 สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
จากข้ อ มู ล ของ International Monetary Fund (IMF) พบว่ า ขนาดเศรษฐกิ จ ของสหรัฐ
อาหรั บ เอมิ เ รตส์ มี ก ารเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ า นมา เว้ น แต่ ใ นปี 2552 ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากวิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอัตราการเติบโตที่แท้จริง
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Real GDP Growth Rate) เฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.62 ต่อปี
ในช่ ว งปี 2549-2558 และมี ข นาดของระบบเศรษฐกิ จ (Nominal GDP) ในปี 2558 ประมาณ
370.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงปี
2557-2559 มีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของ
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก

9

ข้อมูลจาก Capital Economics

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

1-8

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ภาพที่ 1-4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปี 2549-2558 และพยากรณ์ต่อถึงปี 2563

ที่มา: International Monetary Fund

ในเรื่องโครงสร้างของเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ในปี 2559 ส่วนใหญ่มาจากภาคบริการ (ร้อยละ 54.7) และภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ
44.6) และมีสัดส่วนจากภาคการเกษตรเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 0.7)
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ภาพที่ 1-5 สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2559

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงรายได้ต่อหัว (GDP Per Capita) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะ
พบว่า อยู่ที่ระดับ 38,650 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 (ข้อมูลจาก IMF World Economic Outlook
2017) ซึ่งลดลงจากปี 2549 ที่ 44,314 ดอลลาร์สหรัฐ ราวร้อยละ 12.8 โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมา
จากการขยายตัวที่รวดเร็วของจานวนประชากรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 5
ล้านคนในปี 2549 เป็นกว่า 9 ล้านคนในปี 2558 ในขณะที่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจแม้ว่าจะ
เป็นบวกแต่ก็ยังน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร
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ภาพที่ 1-6 ระดับรายได้ต่อหัว (GDP per capita) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2549-2563

ที่มา: International Monetary Fund

ตารางที่ 1-1 ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญ
หน่วย
ตัวเลขทางเศรษฐกิจและดัชนีเศรษฐกิจ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
พันล้าน
(Gross Domestic Product: GDP)
ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีแ่ ท้จริง
ร้อยละ
(Real GDP growth)
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)
ร้อยละ

พ.ศ.

ข้อมูล

แหล่งข้อมูล

2559

371.3

2559

2.73

2559

1.77

IMF World Economic Outlook (เข้าถึง
ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2560)
IMF World Economic Outlook (เข้าถึง
ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2560)
IMF World Economic Outlook (เข้าถึง
ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2560)
Trading Economics (เข้าถึงข้อมูล ณ
เดือนพฤษภาคม 2560)
Trading Economics (เข้าถึงข้อมูล ณ
เดือนพฤษภาคม 2560)
IMF World Economic Outlook (เข้าถึง
ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2560)

อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)

ร้อยละ

2559

3.7

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate/
Discount Rate)
หนี้ภาครัฐ (Government Debt)

ร้อยละ

2559

1.75

ร้อยละของ
GDP

2559

19.30
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ดัชนีเศรษฐกิจที่สาคัญ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(เฉลี่ยรายปี)
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หน่วย
พ.ศ.
Dirham ต่อ 2559
ดอลลาร์สหรัฐ
Dirham ต่อ 2560
บาท

ข้อมูล
3.673
9.55

ข้อมูลและดัชนีตัวชี้วัดอื่นๆ
Global Competitiveness Index (GCI)

อันดับ

2559

17

Network Readiness Index (NRI)

อันดับ

2558

26

Doing Business Index

อันดับ

2559

26

Economic Freedom Index

อันดับ

2559

25

Human Development Index (HDI)

อันดับ

2559

41

Human Capital Index

อันดับ

2559

69

Corruption Perceptions Index (CPI)

อันดับ

2559

24

Travel and Tourism Competitiveness
Index

อันดับ

2558

24

แหล่งข้อมูล
CIA Factbook (เข้าถึงข้อมูล ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2560)
Bank of Thailand (เข้าถึงข้อมูล ณ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
World Economic Forum (เข้าถึงข้อมูล
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
World Economic Forum (เข้าถึงข้อมูล
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
World Bank (เข้าถึงข้อมูล ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2560)
The Heritage Foundation (เข้าถึงข้อมูล
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
United Nations Development
Programme (เข้าถึงข้อมูล ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2560)
World Economic Forum (เข้าถึงข้อมูล
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
Transparency International (เข้าถึง
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
World Economic Forum (เข้าถึงข้อมูล
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560)

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 และอื่นๆ

 ประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ามันดิบ (2,441,000 บาร์เรลล์ต่อวัน) และ
ก๊าซธรรมชาติ (13,200 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ซึ่งมากอันดับต้นๆ ของโลก และมีกาลังผลิต
น้ามันดิบอยู่ที่ 2,988,000 บาร์เรลล์ต่อวันและก๊าซธรรมชาติ 60,181 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย
มี ก ารเกิ น ดุ ล การค้ า หลายปี ติ ด ต่ อ กั น มา อย่ า งไรก็ ต าม รั ฐ บาลได้ มี น โยบายการส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ามันดิบและก๊ าซธรรมชาติ ผลจากนโยบายดังกล่าว
ทาให้ปัจจุบันรายได้จากน้ามันและก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 25 ของ GDP เท่านั้น
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังเปิดเขตปลอดอากร (Free Zones) เป็นจานวนมาก เช่น Jebel
Ali Free Zone (JAFZA) และ Dubai International Financial Centre (DIFC) ซึ่งยังคงเป็นปัจจัย
หลักในการกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องด้วยสิทธิพิเศษต่างๆ ที่มอบให้แก่นักลงทุน เช่น
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา และอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นใน
บริษัทได้ในอัตราร้อยละ 100 ซึ่งรัฐบาลยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ
การสร้างงานภายในประเทศ
การที่เศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พึ่งพาอาศัยสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ามันดิบ
และการพึ่งพาแรงงานต่างชาติ รวมไปถึงความกดดันในด้านอัตราเงินเฟ้อ ยังคงเป็นความท้าทาย
ของรัฐบาลที่จะแก้ไขต่อไปในอนาคต แนวทางการวางนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐอาหรับ
เอมิเตส์จึงเน้นไปในเรื่องการส่งเสริมการผลิตสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงการสร้างงานที่
มากขึ้นโดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจ้างงานของภาคเอกชน
สภาพสังคม
 ประชากร
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีประชากรในปี 2559 ประมาณ 9,157,000 คน แบ่งออกเป็นกลุ่ม
ชนชาติ ห ลั ก ได้แ ก่ ชาวเอมิเ รตส์ (Emirati) ร้อ ยละ 11.6 ชาวเอเชียใต้ ร้อ ยละ 59.4 ชาวอียิ ป ต์
ร้อยละ 10.2 ชาวฟิลิปปินส์ร้อยละ 6.1 และชนชาติอื่นๆ อีกร้อยละ 12.7
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ภาพที่ 1-7 โครงสร้างประชากรของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2559

ที่มา: U.S. Census Bureau

อัตราการเติบโตของประชากรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อยู่ที่ร้อยละ 0.78 ต่อปีในปี 2558
โดยก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2543-2553 สหรัฐอาหรับมีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างก้าวกระโดด
จาก 3.05 ล้านคนในปี 2543 เป็น 8.33 ล้านคนในปี 2553 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการอพยบเข้าของ
ชาวต่างชาติที่เข้าไปแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงเวลาดังกล่ าว
ทั้งนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอัตราการเกิดใหม่อยู่ที่ 11.2 คน ต่อประชากร 1,000 คน และจากการ
คาดการณ์ของ United Nations Population Division สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะมีประชากรเพิ่มขึ้น
เป็น 10,434,000 คนในปี 2568 ซึ่งมากกว่าจานวนประชากรในปัจจุบันประมาณ 1 ล้านคน

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

1-14

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตารางที่ 1-2 ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากรของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ตัวเลขดัชนีที่สาคัญ
จานวนประชากร (ล้านคน)
อัตราการเติบโตของประชากร (ร้อยละ)
อัตราการเกิดใหม่ (ต่อผูห้ ญิง 1 คน)
จานวนเด็กเกิดใหม่ (ต่อประชากร 1,000 คน)
อัตราการตาย (ต่อประชากร 1,000 คน)
อายุขัยเฉลี่ยของผูท้ ี่เกิดในปีนั้นๆ (ปี)
อัตราการอพยพเข้าสุทธิ (ต่อประชากร 1,000 คน)

2538
2.35
5.00
3.88
22.8
2.5
72.17
31.4

2548
4.48
12.73
1.97
15.1
1.8
74.76
62.7

2558
9.16
0.78
1.82
11.2
1.5
76.67
9.3

2568
10.43
1.13
1.66
8.9
2.2
78.36
5.4

ที่มา: United Nations Population Division

 การศึกษา
ระบบการศึกษาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แบ่งระดับชั้นการศึกษาออกเป็น 4 ระดับได้แก่
(1) ระดับอนุบาล (Preschool) (2) ระดับปฐมศึกษา (Primary Education or General Education
and Training) (3) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา (Secondary Education) ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น สองสาขาหลั ก
ได้แก่ สาขาสามัญและสาขาอาชีวศึกษา และ (4) ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education) โดยใน
ส่วนของอัตราการรู้หนังสือ (Literacy Rate) จากข้อมูลของ CIA World Factbook พบว่าประชากร
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 93.8 สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้
สภาพทางการเมือง
การเมืองในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีการปกครองในระบบสหพันธรัฐของเจ้าผู้ปกครอง
สมบูรณาญาสิทธิราช 7 รัฐ (เอมิเรตส์) โดยมีการสืบทอดตาแหน่งกันภายในราชวงศ์ของแต่ละรัฐ
เจ้าผู้ครองนครของทั้ง 7 รัฐจะร่วมกันออกกฎหมายและวางนโยบายของรัฐบาลกลางผ่านที่ประชุม
ที่เรียกว่า Federal Supreme Council โดยกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากเจ้าผู้ครองนครอย่างน้อย 5 รัฐ และต้องไม่ถูกคัดค้านจากเจ้า ผู้ครองนครอาบูดาบีหรือ เจ้ า
ผู้ครองนครดูไบ
เจ้าผู้ ค รองรัฐอาบูดาบี จะดารงตาแหน่ง ประธานาธิบดี สหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ และเป็น
ประมุขของประเทศ และเจ้าผู้ครองรัฐดูไบจะดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
และเป็นหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือนาย เคาะลีฟะฮ์ บิน
ซายิด บิน สุ ล ฏอน อัล นะฮ์ยาน (Khalifa bin Zayed Al Nahyan) เริ่มดารงต าแหน่งเมื่อ วันที่ 5
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พฤศจิ ก ายน 2547 และนายกรั ฐ มนตรี ค นปั จ จุ บั น คื อ นาย มุ ฮั ม มั ด บิ น รอชิ ด อั ล มั ก ตู ม
(Mohammed bin Rashid Al Maktoum) ดารงตาแหน่งตั้งแต่ 5 มกราคม 2549
ภาพที่ 1-8 ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประธานาธิบดี
นาย เคาะลีฟะฮ์ บิน ซายิด บิน สุลฏอน อัลนะฮ์ยาน
(Khalifa bin Zayed Al Nahyan)
ดารงตาแหน่งตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2547

นายกรัฐมนตรี
นาย มุฮัมมัด บิน รอชิด อัลมักตูม
(Mohammed bin Rashid Al Maktoum)
ดารงตาแหน่งตั้งแต่ 5 มกราคม 2549

วัฒนธรรมและศาสนา
 วัฒนธรรม
วั ฒ นธรรมตามหลั ก ศาสนาอิ ส ลามเป็ น วั ฒ นธรรมกระแสหลั ก ที่ พ บเห็ น ได้ ทั่ ว ไปใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งชาวมุสลิมเชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอานคือพระดารัสของพระผู้เป็นเจ้า ที่ ได้
กาหนดแนวทางด้านจริยธรรมและการดาเนินชีวิตไว้อย่างครอบคลุม ด้วยเหตุนี้ คัมภีร์อัลกุรอาน
จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ และต้องแสดงความเคารพอย่างเคร่งครัด โดยปกติแล้วชาวมุสลิ ม จะมี ก าร
ละหมาด 5 ครั้งต่อวัน และมีการละหมาดใหญ่ในวันศุกร์
เดือนที่สาคัญของชาวมุสลิมคือ รอมฎอน ซึ่งจะเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอด ละหมาด
และบริจาคทาน เพื่อตระหนักถึงความอดทน การอุทิศส่วนกุศลระลึกถึงภาวะขาดแคลนอาหาร
และความเชื่อที่จะสามารถเข้าถึงอัลลอฮ์ (พระเป็นเจ้าของศาสนาอิสลาม)
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แม้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเป็นจานวนมาก และมี
การยกเว้นข้อบังคับทางศาสนาบางส่วนแก่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิม (เช่น ผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมสามารถ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในสถานที่ที่กาหนด) แต่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงมีการบังคับใช้
กฎหมายศาสนาอิส ลาม (Sharia Law) และการกระท าบางอย่ า งที่ผิ ดหลั กศาสนา เช่น การมี
เพศสัมพันธ์นอกสมรส การแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะ หรือการดูหมิ่นศาสนา ฯลฯ อาจ
นาไปสู่การลงโทษอย่างรุนแรงได้
 ภาษา
ภาษาอาหรับ (Arabic) เป็นภาษาราชการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่ประชาชนทั่วไป
สามารถสื่อสารได้ในภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาอื่นๆ ที่ใช้กันในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้แก่ ภาษา
ฟาร์ซี (Farsi) ภาษาเปอร์เซีย (Persian) ภาษาฮินดี (Hindi) และภาษาอูรดู (Urdu)
 ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นับถือศาสนาอิสลาม โดยคิดเป็นสัดส่วน
มากถึงร้อยละ 76 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาคือศาสนาคริสต์เป็นสัดส่วนร้อยละ 9 และศาสนา
อื่นๆ อีกร้อยละ 15 (ส่วนมากคือฮินดู และพุทธศาสนา)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
1.3.1 โครงสร้างด้านการคมนาคม
การคมนาคมทางถนน
โครงข่ายถนนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความยาวรวมกันทั้งหมด 4,080 กิโลเมตร และ
เป็นถนนที่ล าดยางแล้ ว ทั้งหมด โดยมีทางด่ว นพิเศษรวมเป็นระยะทางกว่า 250 กิโลเมตร ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นระดับการพัฒนาที่สูงของระบบถนน โดยถนนสายหลักของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือ
เส้ น ทาง E311 (Sheikh Mohammad Bin Zayed Road) ซึ่ ง มี ร ะยะทางทั้ ง สิ้ น 140.5 กิ โ ลเมตร
ผ่านรัฐ อาบูดาบี ดูไบ ชาร์จาห์ อัจมาน และอุมม์ อัล ไกไวน์
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีจุดผ่านชายแดนที่เชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมทางถนนกับประเทศ
ข้างเคียงสองประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย และโอมาน
ภาพที่ 1-9 เส้นทางถนนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่มา: Ezilon

การคมนาคมทางรถไฟ
ปัจจุบันเส้นทางการคมนาคมทางรถไฟของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังมีอยู่อย่างค่อนข้าง
จ ากั ด โดยในปี 2552 สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ ไ ด้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน Etihad Rail ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นา
ก่อสร้าง และดาเนินกิ จการเส้ นทางรถไฟขนส่ งสิ นค้ าและผู้โดยสาร ภายใต้แผนการที่จะสร้ าง
โครงข่ายทางรถไฟระยะทางรวม 1,200 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
 ระยะที่ 1 เชื่อมต่อระหว่างสถานี Shah ทางตอนใต้ของประเทศ ผ่านเมือง Habshan
ไปยังท่าเรือ Ruwais เป็นระยะทาง 264 กิโลเมตร ซึ่งได้เ ริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่
เดือนธันวาคม ปี 2558
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 ระยะที่ 2 ต่ อ ขยายเส้ น ทางผ่ า นเขต Mussafah ไปยั ง ท่ า เรื อ Khalifa และท่ า เรือ
Jebel Ali และต่อขยายเพิ่มเติมออกไปยังชายแดนของซาอุดิอาระเบียและโอมาน
เป็นระยะทางรวม 628 กิโลเมตร ปัจจุบันยังคงไม่แล้วเสร็จ
 ระยะที่ 3 ต่อขยายเส้นทางจากรัฐดูไบ ไปยังรัฐ ชาร์จาห์ รัฐราสอัลไคมาห์ และรัฐ
ฟูไจราห์ เป็นระยะทางรวม 279 กิโลเมตร ปัจจุบันยังคงไม่แล้วเสร็จ
เส้นทางการขนส่งดังกล่าว เมื่อแล้วเสร็จจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟภายใต้
แผนการ GCC Network ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศต่างๆ ภายในภูมิภาคอ่าว
อาหรับอันประกอบไปด้ว ยสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ ซาอุดิอาระเบีย บาห์เรน คูเวต โอมาน และ
กาตาร์
ภาพที่ 1-10 โครงการเส้นทางรถไฟระยะต่างๆ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่มา: Etihad Rail

สาหรับเส้นทางรถไฟโดยสารภายในเมืองของสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ ปัจจุบันมีเ พี ยง
โครงข่ายรถไฟภายในเมืองดูไบที่มีระยะทางเพียง 74.6 กิโลเมตร ซึ่งดาเนินการโดยองค์กร Dubai
Metro ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การควบคุมของ Roads and Transport Authority (Dubai) และ
ปัจจุบันมีเส้นทางการให้บริการ 2 สายได้แก่สายสีแดง (Red Line) ให้บริการจากสถานี Rashidya
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ถึงสถานี Jebel Ali (UAE Exchange) ระยะทางรวม 52.1 กิโลเมตร และสายสีเขียว (Green Line)
ให้บริการจากสถานี Etisalat ถึงสถานี Dubai Creek ระยะทางรวม 22.5 กิโลเมตร
ดู ไ บได้ มี ก ารอนุ มั ติ โ ครงการก่ อ สร้ า งรถไฟสายสี น้ าเงิ น (Blue Line) และสายสี ม่ ว ง
(Purple Line) เพิ่มเติม ซึ่งกาลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และได้วางแผนว่าจะเปิดให้บริการในปี
2563 และ 2573 ตามลาดับ โดยเส้นทางใหม่ทั้งสองสายจะเชื่อมต่อ ระหว่างสนามบินนานาชาติ
ดูไบ (Dubai International Airport) กับสนามบินนานาชาติ อัลมัคตูม (Al Maktoum International
Airport)
ภาพที่ 1-11 เส้นทางรางรถไฟในเมืองดูไบ

ที่มา: Wikimedia

การคมนาคมทางอากาศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีจานวนสนามบินทั้งหมด 25 แห่ง10 โดยสนามบินระหว่างประเทศ
ที่มีจานวนเที่ยวบินมากที่สุดคือ สนามบินนานาชาติดูไบ (Dubai International Airport) สนามบิน
นานาชาติฮาหมาด (Hamad International Airport) และสนามบินนานาชาติคิงอับดุลลาซิส (King
Abdulaziz International Airport) ตามลาดับ
การเดินทางทางอากาศจากกรุงเทพฯ ไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถทาได้จาก
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ (ตั ว อั ก ษรย่ อ ของสนามบิ น : BKK) ไปถึ ง สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ ซึ่ ง
10

เฉพาะที่มีทางวิ่ง (Runway) ลาดยาง และอีก 18 แห่งที่ไม่มีทางวิ่งลาดยาง
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สถานที่ลงจอดที่เป็นที่นิยมคือสนามบินนานาชาติดูไบ (ตัวอักษรย่อของสนามบิน: DXB) สายการ
บินที่มีเ ที่ยวบินจากกรุงเทพฯไปยัง สหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ โดยตรงมีอ ยู่หลายสายด้วยกัน เช่น
สายการบิ น Emirates, Eithad Airways, Thai Airways, และ Flydubai เป็ น ต้ น โดยมี เ ที่ ย วบิ น
ตลอดทั้งวัน
การคมนาคมทางเรือ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีท่าเรือขนาดใหญ่ หลายแห่ง โดยมีท่าเรือขนาดใหญ่ ที่ส าคั ญ
ได้แก่
 ท่าเรือเจเบลอาลี (Jebel Ali) ตั้งอยู่ในบริเวณของ Jebel Ali Free Zone ในรัฐดูไบ
ซึ่ง Free Zone ดังกล่าวมีพื้นที่ครอบคลุมปถึงสนามบินนานาชาติอัลมัคตูม ทาให้
การขนถ่ า ยสิ น ค้ า ระหว่ า งท่ า เรื อ กั บ สนามบิ น ดั ง กล่ า วท าได้ ภ ายใน Free Zone
เดียวกัน ทั้งนี้ ขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับสินค้าของท่าเรือเจเบลอาลี อยู่ที่
ประมาณ 17 ล้าน TEU11 ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 15 ล้าน TEU
 ท่าเรือราชิด (Mina Rashid) ตั้งอยู่ในรัฐดูไบ เป็นท่าเรือเก่าก่อนที่จะมีการเปิดใช้
งานท่าเรือเจเบลอาลี มีขีดความสามารถในการรองรับสินค้าประมาณ 1.5 ล้าน TEU
 ท่ า เรื อ คาลิ ฟ าห์ (Mina Khalid) ตั้ ง อยู่ ติ ด กั บ บริ เ วณเขตอุ ต สาหกรรม Khalifa
Industrial Zone (KIZAD) ห่างจากกรุงอาบูดาบีไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
50 กิโลเมตร มีความสามารถในการรองรับสินค้าประมาณ 2.5 ล้าน TEU
 ท่าเรือซายิด (Mina Zayed) ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางเหนือของกรุงอาบูดาบี มีการ
ขนถ่ายสินค้าประมาณ 900,000 ตันต่อปี
1.3.2 โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวก
ระบบไฟฟ้า
การผลิตไฟฟ้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยรัฐวิสาหกิจของแต่ละรัฐ
เ ช่ น Abu Dhabi Water & Electricity Company (ADWEC) แ ล ะ Dubai Electricity & Water
Authority (DEWA) ซึ่งในปี 2557 สหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ ส ามารถผลิ ตกระแสไฟฟ้าได้ 103,000
11

Twenty-Foot Equivalent Unit (TEU) เป็นหน่วยวัดจานวนตู้คอนเทนเนอร์อย่างคร่าวๆ โดย 1 TUE คือคือปริมาณที่เทียบเท่า
กับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต 1 ตู้
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กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) และมีการใช้ปริมาณไฟฟ้าอยู่ที่ 96,000 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) ไฟฟ้าที่
ผลิตได้ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกือบทั้งหมดมาจากก๊าซธรรมชาติ
ระบบน้าประปา
หากพิจารณาจากข้อมูล องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ในปี
2558 จะพบว่าพื้นที่ทั้งหมดในเมืองและชนบทของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถเข้าถึงน้าประปา
ที่ถูกสุขลักษณะได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการจัดสรรสาธารณูปโภคที่ดีของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ การผลิตน้าประปาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนใหญ่มากจากการแยกเกลือ
ออกจากน้าทะเล (Desalination) และอีกส่วนหนึ่งมาจากการขุดเจาะน้าบาดาล โดยในปี 2556
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีกาลังการผลิตน้าประปาจากสองวิธีดังกล่าวข้างต้นรวมกันประมาณ 1,585
ล้าน Imperial Gallon12
ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีระบบเครือข่ายการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่เป็นระบบดิจิทั ลโดยมี
การกระจายสัญญาณผ่านสายใยแก้วนาแสง (Fiber Optic) ที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมาก จานวน
หมายเลขโทรศัพท์จดทะเบียนในประเทศมีประมาณ 17.9 ล้านเลขหมาย ซึ่งคิดเป็นประมาณ 2
เท่าของจานวนประชากร และจากข้อมูล CIA World Factbook พบว่า ประชากรที่สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมีอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.2 ของจานวนประชากรทั้งหมดในปี 2558
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ 2 รายคือ Du (Emirates
Integrated Telecommunications Company) แ ล ะ Etisalat (Emirates Telecommunications
Corporation) ซึ่งมีการให้บริการทั้งในส่วนของโทรศัพท์มือถือ บริการส่งข้อความสั้น (SMS) และ
อินเทอร์เน็ต (Mobile Data) ผ่านเครือข่าย 4G โดยรูปแบบมีการเก็บค่าบริการให้เลือกทั้งในแบบ
รายเดือน (Post-Paid) และแบบเติมเงิน (Pre-Paid) ภายใต้รายการส่งเสริมการขาย (Promotion)
หลายรูปแบบ (เช่น ลูกค้าในระบบเติมเงินสามารถใช้บริการโทรศัพท์ทั้งในและต่างประเทศได้ 100
นาที และใช้อินเทอร์เน็ตได้ 1 GB ในราคา 100 Dirham ต่อเดือน เป็นต้น)13
12
13

หน่วยวัดในระบบอังกฤษ เทียบเท่ากับประมาณ 4.55 ลิตร
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีทางเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายในการปรับแต่ง Promotion ค่าบริการของ
ตน เช่น สัดส่วนระหว่างเวลาการโทรศัพท์ภายในประเทศกับโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ระยะเวลาการผูกสัญญากับผู้ให้บริการ
บริการเสริมต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี Promotion พิเศษบางอย่างที่สงวนไว้ให้เฉพาะผู้มีสัญชาติเอมิเรตส์เท่านั้นด้วย
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ระบบการเงินและการธนาคาร
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ที่สาคัญที่จดทะเบียนกับ Central Bank of UAE ซึ่ง
เป็นธนาคารกลางของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีทั้งสิ้น 74 สถาบัน ดังแสดงในตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1-3 รายชื่อธนาคารและสถาบันการเงินที่ประกอบการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ธนาคารพาณิชย์และสาบันการเงิน
ABN Amro Bank NV
Abu Dhabi Commercial Bank
Abu Dhabi Islamic Bank
Al Ahli Bank of Kuwait
Al Rafidain Bank
Al Hilal Bank
Arab African International Bank
Arab Bank For Investment And Foreign Trade
Arab Bank PLC
Bank Melli Iran
Bank of Baroda
Bank of Sharjah
Bank Saderat Iran
Blom Bank France SA
Banque Du Caire
Calyon Bank
Al Khaliji France
BNP Paribas Bank
HSBC Bank Middle East
CitiBank NA
Commercial Bank International
Commercial Bank of Dubai
Dubai Islamic Bank
Dubai Bank PJSC
El Nilein Bank
Emirates NBD
Emirates Islamic Bank
First Gulf Bank

ประเภท
Commercial
Banks

เว็บไซต์
www.abnamro.com
www.adcb.com
www.adib.ae
www.eahli.com
www.centralbank.ae
www.alhilalbank.ae
www.aaibank.com
www.arbift.com
www.arabbank.ae
www.bmi.co.ae
www.bmi.co.ae
www.bankofsharjah.com
www.bank-saderat-iran.com
www.blom.com.lb
www.bdc.com.eg
www.calyon.com
www.alkhaliji.ae
www.bnpparibas.com
www.middleeast.hsbc.com
www.citibank.com
www.cbiuae.com
www.cbd.ae
www.alislami.ae
www.dubaibank.ae
www.nileinuae.com
www.emiratesnbd.com
www.emiratesislamicbank.ae
www.fgb.ae
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ลาดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ธนาคารพาณิชย์และสาบันการเงิน
Habib Bank Limited
Habib Bank AG Zurich
Invest Bank
Janata Bank
Lloyds Bank TSB
Mashreq Bank
National Bank of Abu Dhabi
National Bank of Bahrain
National Bank of Fujairah
National Bank of Oman
National Bank of RAK
National Bank of UAQ
Noor Islamic Bank PJSC
Sharjah Islamic Bank
Standard Chartered Bank
Union National Bank
United Arab Bank
United Bank Limited
Osool “A Finance Company” L.L.C- Dubai
Gulf Finance Corporation - Dubai
HSBC Middle East Finance Co. Ltd – Dubai
Al Hail Orix Finance-P.P.C-Dubai
Finance House-P.J.S.C-Abu Dhabi
Dubai First – P.P.C –Dubai
Reem Finance – P.J.S.C – Abu Dhabi
Majid Al Futtaim JCB Finance - L.L.C.Dubai
Al Futtaim GE Finance-P.P.C - Dubai
Dunia Finance L.L.C- Abu Dhabi
Abu Dhabi Finance – P.P.C.- Abu Dhabi
Amlak for Finance-PJSC-Dubai
Tamweel –P.J.S.C –Dubai
Al Wifaq Finance Company-P.P.C– Abu Dhabi
Mashreq Al Islami Finance Co.- P.P.C- Dubai
Islamic Finance Co. P.P.C - Dubai
Aseel Finance “Aseel” P.P.C - Abu Dhabi

1-23

ประเภท

Finance
Companies

เว็บไซต์
www.habibbankltd.com
www.habibbank.com
www.invest-bank.com
www.janatabank-bd.com
www.lloydstsb.com
www.mashreqbank.com
www.nbad.com
www.nbbonline.com
www.nbf.co.ae
www.nbo.co.om
www.rakbank.aeenindex.asp
www.nbq.ae
www.noorbank.com
www.sib.ae
www.standardchartered.com
www.unb.co.ae
www.uab.ae
www.ubl.com.pk
www.privatebanking.com
www.gulffinance.com
www.icd.gov.ae
www.alhailorix.ae
www.financehouse.ae
www.dubaifirst.com
www.reemfinance.ae
www.maffinance.com
www.dunia.ae
www.adf.ae
www.amlakfinance.com
www.alwifaq.ae
www.mashreqalislami.com
www.aseelfinance.ae
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ลาดับ
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ธนาคารพาณิชย์และสาบันการเงิน
Mawarid Finance P.P.C-Dubai
Abu Dhabi National Islamic Finance P.J.S.C-Abu
Dhabi
Islamic Finance House-AbuDhabi
Emirates Money Consumer Finance - Dubai
Abu Dhabi Commercial Islamic Finance
Company PPC - AD
Siraj finance Company – PPC. - AD
AMEX (Middle East) (B.S.C.) Dubai

ประเภท

RAK Islamic Finance Co. – PPCo.- RAK
BMW Albatha Finance –PPC- Dubai
Emirates Invest Bank - P.J.S.C. - Dubai
Investment Banks
HSBC Financial Services (Middle East) Limited Dubai

เว็บไซต์

www.ifh.ae
www.emiratesmoney.ae
www.adcif.com
www.sirajfinance.com
www.secure.americanexpress.com
www.rakbank.ae
www.bmw-dubai.com
www.eibank.com
www.hsbc.ae

ที่มา: Central Bank of the UAE ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
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บทที่ 2
นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการค้า และนโยบายการต่างประเทศของ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2.1 นโยบายทางเศรษฐกิจ
หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่จัดทาและดาเนินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
คือ Ministry of Economy ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการขยายตัว
ของเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ และในขณะเดียวกัน รัฐบาลท้องถิ่น
ของแต่ละรัฐก็มีการจัดทาแผนและนโยบายทางเศรษฐกิจในส่วนของรัฐของตนด้วยเช่นเดียวกัน
ปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจให้
มีความหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการพึ่งพารายได้จากผลิตภัณฑ์น้ามันและก๊าซแต่เพียง
อย่างเดียว โดยรัฐบาลต้องการสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจากกิจกรรมที่ไม่ใช่น้ามันและก๊าซ
(Non-Oil GDP) ให้สูงขึ้น รวมทั้งยังมีนโยบายต่างๆ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและการ
เตรียมพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดโลกให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคุณภาพการศึกษา การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
2.1.1 แผนแม่บทการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้นในปี 2553 เพื่อกาหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจถึงปี 2564 (UAE Vision 2021) ภายใต้เป้าหมายหลักคือการ
ก้าวไปสู่ประเทศที่เป็นหนึ่งเดียวในด้านความรับผิ ดชอบ (United in Responsibility) ด้านความ
เท่าเทียมภายใต้ก ฎหมาย (United in Destiny) ด้านความรู้ (United in Knowledge) และความ
เจริญรุ่งเรือง (United in Prosperity) และมีเป้าหมายเชิงปริมาณในด้านเศรษฐกิจ 12 ประการที่
ต้องการบรรลุภายในปี 2564 ได้แก่
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 เพิ่ ม อั ต ราการเติ บ โตที่ แ ท้ จ ริ ง ของ GDP ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ น้ ามั น (Non-Oil Real
GDP Growth) เป็นร้อยละ 5 ต่อปี (ในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 3.2 ต่อปี)1
 เป็นประเทศอันดับ 1 ใน 10 ของโลกในด้านปริมาณรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI
per Capita) (ในปี 2559 อยู่ที่อันดับ 10)
 เพิ่มสัดส่วนของการลงทุนจากต่างชาติต่อ GDP เป็นร้อยละ 5 (ในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ
2.96)
 เป็ น ประเทศอั น ดั บ 1 ใน 10 ของการจั ด อั น ดั บ Global Competitiveness Index
(ในรายงานการจัดอันดับของปี 2559-2560 อยู่ที่อันดับ 16)
 เพิ่มสัดส่วนของแรงงานที่เป็นชาวเอมิเรตให้เป็นร้อยละ 8 (ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 3.93)
 เป็นประเทศอันดับ 1 ในการจัดอันดับ Ease of Doing Business Index (ในรายงาน
การจัดอันดับประจาปี 2560 อยู่ที่อันดับ 26)
 เพิ่มสัดส่วนของแรงงานที่เป็นชาวเอมิเรตส์ในภาคเอกชนเป็นร้อยละ 5 (ในปี 2558
อยู่ที่ร้อยละ 1.14)
 เพิ่มสัดส่วนของ Non-Oil GDP ที่มาจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
เป็นร้อยละ 70
 เป็ น ประเทศอั น ดั บ 1 ใน 10 ของการจั ด อั น ดั บ Global Entrepreneurship and
Development Index (GEDI) (ในรายงานการจัดอันดับประจาปี 2560 อยู่ที่อันดับ 19)
 เป็นประเทศอันดับ 1 ใน 10 ของการจัดอันดับ Global Innovation Index (ในรายงาน
การจัดอันดับประจาปี 2559 อยู่ที่อันดับ 41)
 เพิ่มสัดส่วนของแรงงานที่มีทักษะและความรู้สูงให้เป็นร้อยละ 40 (ในปี 2559 อยู่ที่
ร้อยละ 24.55)
 เพิ่ มสั ดส่ ว นการใช้จ่ายในการวิ จั ยและพัฒ นา (Research and Development) ต่อ
GDP ให้เป็นร้อยละ 1.5 (ในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 0.87)
การดาเนินการของ UAE Vision 2021 มียุทธศาสตร์หลัก 6 ข้อ ได้แก่
 สังคมที่กลมเกลียวและอัตลักษณ์ที่ได้รับการรักษาไว้ (Cohesive Society and
Preserved Identity) กล่าวคือ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมที่ จะผลักดันคน
ทุกกลุ่มโดยไม่ละทิ้งคนกลุ่มน้อยหรือคนด้ อยโอกาสให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
ในขณะที่ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มรดก และประเพณีของชาวเอมิเรตส์ โดย
1

ในการดาเนินงานภายใต้แผน UAE Vision 2021 รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้จัดให้มีการรายงายและติดตามผลความคืบหน้า
อยู่เป็นระยะๆ
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มีก ารก าหนดเป้าหมายต่างๆ เช่น การจะเป็นประเทศอันดับ 1 ใน 10 ในการจัด
อันดับ Human Development Index เป็นต้น
ระบบตุ ล าการที่ ยุ ติ ธ รรมและประเทศที่ ป ลอดภั ย (Safe Public and Fair
Judiciary) กล่าวคือ รัฐบาลมีเป้าหมายจะทาให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศมี
ความปลอดภัยมากที่สุดในโลก โดยการพัฒนาระบบความปลอดภัย ความพร้อมใน
การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และความเชื่อมั่นในบริการของตารวจ และมีเป้าหมาย
เชิงปริมาณอย่างเช่น การเป็นประเทศอันดับ 1 ใน Reliability of Police Services
เศรษฐกิ จ ฐานความรู้ ที่ มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น (Competitive
Knowledge Economy) กล่ า วคื อ การส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ที่ มี ร ากฐานจากการใช้
ความรู้ ซึ่งจะเน้นการพัฒนานวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงฎระเบียบ
และการส่งเสริมสินค้ามูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนจากธุรกิจ
ขนาดย่อม (SMEs) ที่มากขึ้น และมีเป้าหมายเชิงปริมาณต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง (First-Rate Education System) กล่าวคือ การ
พั ฒ นาระบบการศึ ก ษาให้ มี ค วามทั น สมั ย มากขึ้ น โดยมี เ ป้ า หมายว่ า ให้ ทุ ก
สถาบันการศึกษาหันมาใช้ระบบ Smart System และต้องมีความพร้อมในอุปกรณ์
การศึกษาแบบดิจิทัลไว้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้
ระบบสาธารณสุขคุณภาพระดับโลก (World-Class Healthcare) กล่าวคือ การ
ให้ความสาคัญต่อสุขภาพที่แข็งแรง โดยจะยกระดับมาตรฐานของโรงพยาบาล รวม
ไปถึ ง บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารมุ่ ง เน้ น ไปในด้ า นการลดจ านวนผู้ ป่ว ย
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และต่อต้านการสูบบุหรี่อีกด้วย
สภาพสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน (Sustainable Environment
and Infrastructure) กล่ า วคื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางอากาศ น้ า และส่ ง เสริ ม
พลังงานสีเขียว และยังมีเป้าหมายที่จะทาให้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มีคุณภาพเป็น
อันดับต้นๆ ของโลกอย่างเช่นสนามบิน ท่าเรือ ถนน และระบบไฟฟ้า

2.1.2 แผน / นโยบายทางเศรษฐกิจอื่นๆ
 Abu Dhabi Vision 2030
จุ ด ประสงค์ ข องแผน Abu Dhabi Vision 2030 คื อ การท าให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ ของรั ฐ
อาบูดาบีเป็นเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน หลากหลาย และมีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะส่งเสริมองค์กรและบริษัท
ต่างๆ รวมไปถึงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจที่มีคุณภาพภายใต้เศรษฐกิจโลก ที่จะนาไปสู่โอกาส
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ที่ดีขึ้นให้กับพลเมืองทุกคนภายในปี 2573 โดยมุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน และสร้าง
ความเชื่อมั่นในการเป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมและการพัฒนาชนบทเพื่อเกิดประโยชน์ใ ห้แก่
พลเมืองทุกคน นโยบายดังกล่าวจะเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้าในรัฐอาบูดาบีมากขึ้นและจะ
เพิ่มสัดส่วนของ Non-Oil GDP ให้สูงขึ้นอีกด้วย
 Dubai Plan 2021
Dubai Plan 2021 เป็นแผนที่รัฐบาลดูไบจัดทาขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาเมืองดูไบ
ให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดในโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนตั้งเป้าหมาย
ให้ดูไบเป็น 1 ใน 5 ศูนย์กลางของการค้า การคมนาคม การเงิน และการท่องเที่ย วที่ใหญ่ที่สุดของ
โลกภายในปี 2564 โดยแผนดังกล่าวมีประเด็นการพัฒนาหลักใน 6 ด้านดังต่อไปนี้
 สังคมที่กลมเกลียวและมีส่วนร่วม (An Inclusive & Cohesive Society)
 เมืองที่มีความสุข ความคิดสร้างสรรค์ และเต็มไปด้วยผู้คนที่มี สิทธิมีเสียง (City of
Happy, Creative, & Empowered People)
 สถานที่ในอุดมคติสาหรับการอยู่อาศัย ทางาน และท่องเที่ยว (The Preferred Place
to Live, Work, & Visit)
 เมืองที่มีนวัตกรรมและยั่งยืน (A Smart & Sustainable City)
 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลก (A Pivotal Hub in the Global Economy)
 รัฐบาลที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้นา (A Pioneering and Excellent Government)
 Sharjah Tourism Vision 2021
รัฐชาร์จาห์ (Sharjah) วางเป้าหมายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวน 10 ล้านคนภายในปี
2564 โดยมี 4 ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ได้ แ ก่ ก ารน าเสนอชาร์ จ าห์ ใ ห้ เ ป็ น สถานที่ ใ นอุ ด มคติ ใ นการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ครอบครั ว การปรั บ ใช้ ร ะบบการท่ อ งเที่ ย วที่ มี น วั ต กรรม การพั ฒ นาสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกการท่องเที่ยวระดับโลก และเพิ่มประสิทธิภาพในตาแหน่งของชาร์จาห์ในการเป็น
ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติ
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2.2 นโยบายการค้า
2.2.1 ภาพรวมนโยบายการค้า
สหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์เ ป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าว
อาหรั บ (Gulf Cooperation Council: GCC) ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ระหว่ า ง
บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยกลุ่ม GCC ได้มี
สถานะเป็นสหภาพศุลกากร (Customs Union) และมีการใช้อัตราภาษีศุลกากรภายนอกร่ว มกัน
(Common External Tariff: CET) ตั้งแต่ ปี 2546 ก่อ นที่จะยกระดับความร่ว มมือ เป็ นตลาดร่ ว ม
(Common Market) ที่มีการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) ต่อกันและกันระหว่างชาติ
สมาชิกในปี 2551 สถานการณ์เป็นสมาชิกของกลุ่ม GCC ดังกล่าว ทาให้การดาเนินนโยบบาย
การค้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับประเทศนอกกลุ่ม GCC ต้องเกิดขึ้นภายใต้ความเห็นชอบ
ร่วมกันกับประเทศสมาชิก GCC ผ่านทางที่ประชุมของ GCC Secretariat
2.2.2 การเจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA)
สาหรับทิศทางการจัดทาความตกลงการค้าเสรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ผ่านมา พบว่า
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มกี ารจัดทาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศในหลากหลายภูมิภาค ไม่ว่าจะ
เป็นประเทศในภู มิ ภ าคยุโ รป (EFTA2) หรือ เอเชีย (สิ งคโปร์ ) และประเทศอาหรั บในข้อ ตกลง
GAFTA ดังแสดงในตารางที่ 2-1

2

สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Area: EFTA) ประกอบด้วยชาติสมาชิก 4 ชาติ ได้แก่ นอร์เวย์
สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์
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ตารางที่ 2-1 ความตกลงการค้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศคู่ภาคี
ความตกลงการค้า
Gulf Cooperation Council
(GCC)

ประเทศคู่ภาคี
สหภาพศุลกากร (Customs Union)
บาห์เรน – คูเวต – โอมาน –
กาตาร์ – ซาอุดิอาระเบีย – สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์

สถานะการเจรจา
มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2546

ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement - FTA)
มีผลบังคับใช้
Greater Arab Free Trade
17 ประเทศอาหรับ3
1 มกราคม 2541
Area (GAFTA)
GCC – ไอซ์แลนด์ – นอร์เวย์ –
มีผลบังคับใช้
EFTA-GCC Free Trade
ลิกเตนสไตน์ – สวิสเซอร์แลนด์
1 กรกฎาคม 2557
Agreement
GCC – สิงคโปร์
มีผลบังคับใช้
GCC-Singapore Free Trade
1 มกราคม 2558
Agreement (GSFTA)
ข้อตกลงการค้าทีอ่ ยู่ระหว่างการเจรจา (Current Trade Negotiations)
GCC – ญี่ปุ่น
อยู่ระหว่างการเจรจา
Japan – GCC Free Trade
(เริ่มเจรจาเมื่อวันที่
Agreement
30 กรกฎาคม 2550)
GCC – ออสเตรเลีย
อยู่ระหว่างการเจรจา
Australia – GCC Free
(เริ่มเจรจาเมื่อวันที่
Trade Agreement
1 กันยายน 2549)
ที่มา: World Trade Organization, Ministry of Economy (UAE)

3

อียิปต์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, บาห์เรน, จอร์แดน, ตูนิเซีย, ซาอุดิอาระเบีย, ซูดาน, ซีเรีย, อิรัก, โอมาน, ปาเลสไตน์, กาตาร์,
คูเวต, เลบานอน, ลิเบีย, โมร็อกโก, และเยเมน
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2.2.3 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้า
ตารางที่ 2-2 โครงสร้างอัตราภาษีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
หน่วย: ร้อยละ

อัตราภาษี
อัตราภาษีเฉลี่ยผูกพัน
(Simple Average Final Bound)
อัตราภาษีเฉลี่ย MFN ที่ใช้จริง
(Simple Average MFN Applied)
อัตราภาษีเฉลี่ยถ่วงน้าหนักการค้า
(Trade Weighted Average)

ทั้งหมด
14.4

สินค้า
สินค้าเกษตร
25.6

สินค้ามิใช่เกษตร
12.7

4.7

5.4

4.6

3.9

14.7

3.1

ที่มา: รวบรวมจาก WTO Tariff Profiles 2016

ตารางที่ 2-3 โครงสร้างอัตราภาษีนาเข้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
จาแนกตามประเภทสินค้า
หน่วย: ร้อยละ

กลุ่มสินค้า
อัตราภาษีเฉลีย่ ผูกพัน อัตราภาษีเฉลีย่ MFN ที่ใช้จริง สัดส่วนการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
35.3
2.8
นำเข้
0.8า*
1\
ผลิตภัณฑ์นม
15.0
5.0
0.7
พืชผักและผลไม้
15.0
3.3
1.4
ชาและกาแฟ
15.0
3.1
0.4
ธัญพืชและของปรุงแต่งจากธัญพืช
15.0
3.2
1.3
เมล็ดพืชและผลไม้ทมี่ ีน้ามัน
20.1
4.8
0.5
น้าตาลและขนมทาจากน้าตาล
15.0
3.5
0.4
เครื่องดืม่ และยาสูบ
117.3
39.5
1.3
ฝ้าย
15.0
5.0
0.0
ผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ
15.0
4.4
0.5
ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา
15.0
3.6
0.3
ผลิตภัณฑ์แร่และเหล็ก
14.8
4.9
29.1
น้ามัน
15.0
5.0
2.4
เคมีภัณฑ์
7.1
4.4
7.9
ไม้และของทาด้วยไม้
12.1
4.7
1.9
สิ่งทอ
14.9
5.0
1.8
เครื่องนุ่งห่ม
15.0
5.0
2.4
เครื่องหนังและรองเท้า
15.0
5.0
2.0
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กลุ่มสินค้า
เครื่องจักรทีไ่ ม่ใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
พาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ

อัตราภาษีเฉลีย่ ผูกพัน อัตราภาษีเฉลีย่ MFN ที่ใช้จริง สัดส่วนการนาเข้า
13.4
4.5
นำเข้
13.4า*
11.7
3.7
15.2
13.9
4.0
12.5
13.5
4.6
3.7

หมายเหตุ: *สัดส่วนมูลค่าการนาเข้ากลุ่มสินค้านั้นๆ ต่อมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด
ที่มา: รวบรวมจาก WTO Tariff Profiles 2016

2.3 นโยบายการต่างประเทศ
การดาเนินนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ ภายใต้แนวทาง
ซึ่งกาหนดโดยประธานาธิบดี โดยเป็นไปภายใต้หลักการต่อไปนี้

















การดาเนินนโยบายต่างประเทศอย่างคงเส้นคงวา
การสานสัมพันธ์กับต่างประเทศ เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประเทศที่ด้อยโอกาสกว่า
การอดทนอดกลั้นและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย
การตระหนักถึงสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
การส่งเสริมการลงทุนและการถ่ายโอนองค์ความรู้ เพื่อลดการพึ่งพารายได้จาก
น้ามัน
การเป็นผู้นาในภูมิภาคด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศกลุ่ม Gulf Cooperation Council (GCC)
การระงับข้อพิพาทด้านเขตแดนกับอิหร่านผ่านกระบวนการเจรจา
การให้ความสนับสนุนประเทศในภูมิภาคอาหรับที่ต กอยู่ภายใต้ความขัดแย้ง ซึ่ง
รวมถึงอิรัก ปาเลสไตน์ และซูดาน
การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
การต่อต้านภัยก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรง
การส่งเสริมสิทธิสตรีในประเทศกาลังพัฒนา
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ปัจจุบัน สหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ ได้มีการจัดตั้ง สถานเอกอัค รราชทูต จานวน 82 แห่ง
ทั่วโลก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนบนถนนวิทยุ ใน
ขณะเดียวกัน ไทยก็ได้ตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ไทย ณ กรุงอาบูดาบี ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เช่นกัน
ในด้านความสัมพันธ์กับประเทศไทย ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้มีการลงนามใน
อนุ สั ญ ญาภาษี ซ้ อ น (Double Tax Agreement) ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ต้ อ งแต่ ปี 2544 เป็ น ต้ น มา 4
นอกจากนี้ ไทยและสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ ยั ง ได้ล งนามความตกลงว่า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ าน
เศรษฐกิจ การค้า และวิชาการ เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
โดยมี ข้ อ ตกลงในการพั ฒ นาและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในด้ า นเศรษฐกิ จ พลั ง งาน วั ฒ นธรรม การ
ท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตร การศึกษา สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการขนส่งและ
โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น และได้มุ่งเน้นความร่วมมือไปในด้านเกษตร โดยที่นายกรัฐมนตรี ไทย
ได้เสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นศูนย์กลางในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ไทย
โดยเฉพาะข้าวไทย และการปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ และการเห็นพ้องที่
จะหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขยาย
การค้าสินค้าเกษตรในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อไป

4

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://download.rd.go.th/fileadmin/download/nation/emirates_t.pdf (ภาษาไทย) หรือ
http://download.rd.go.th/fileadmin/download/nation/emirates_e.pdf (ภาษาอังกฤษ)
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บทที่ 3
ภาพรวมการค้า และการลงทุนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
3.1 ภาพรวมการค้าสินค้า
3.1.1 การส่งออกสินค้า
มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ของสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ มี ก ารขยายตั ว จาก 350,123
ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2555 ขึ้นไปเป็น 380,340 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 ก่อนที่จะปรับตัว
ลดลงเหลื อ 333,362 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ในปี 2558 ทั้ ง นี้ อั ต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย สะสมต่ อ ปี
(Compound Annual Growth Rate หรือ CAGR1) ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2558 ของมูลค่าการส่งออก
สินค้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ที่ร้อยละ -1.62

1

อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) เป็นอัตราการเติบโตที่เสมือนว่าการเติบโตเกิดขึ้นเท่าๆ กันทุกปี โดยวัดจากมูลค่าในปี
แรกและปีสุดท้าย ซึ่งมีสูตรการคานวณดังต่อไปนี้

โดย

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

คือ มูลค่าของปีที่เริ่มคานวณ
คือ มูลค่าของปีที่สิ้นสุดการคานวณ
คือ ปีที่สิ้นสุดคานวณลบด้วยปีที่เริ่มคานวณ

ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่ามูลค่าส่งออกในปี 2544 เท่ากับ 11,217.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าการส่งออกในปี 2554 เท่ากับ
35,735.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่จะทาให้มูลค่าการค้าในปี 2544 เติบโตจนถึงมูลค่าการค้าในปี 2554
คือร้อยละ 12.28 เป็นต้น
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ภาพที่ 3-1 มูลค่าการส่งออกสินค้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555-2558

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

สินค้าที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งออกมากที่สุดในช่วงปี 2555-2558 คือน้ามันปิโตรเลียม
ดิบ โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเท่ากับร้อยละ 20.08 ของการส่งออกทั้งหมดในช่วงปีดังกล่าว
ส่วนสินค้าที่มีการส่งออกรองลงมา ได้แก่ น้ามันปิโตรเลียมสาเร็จรูป ทองคา เครื่องโทรศัพท์ และ
เพชร ดังแสดงในตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 สินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555-2558
อันดับ

1

รหัสพิกัด
ศุลกากร

HS2709

รายการสินค้า
รายการสินค้าทั้งหมด
น้ามันปิโตรเลียมดิบและน้ามันดิบที่ได้
จากแร่บทิ ูมินัส

มูลค่าการส่งออก
เฉลี่ย ปี 2555 2558 (ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ)
360,828.43
72,437.14

อัตราการเติบโต ส่วนแบ่งของ
เฉลี่ยของมูลค่า
มูลค่าการ
การส่งออก ปี
ส่งออก ปี
2555 - 2558
2555 - 2558
-1.62%
100.00%
-29.54%
20.08%
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อันดับ

รหัสพิกัด
ศุลกากร

2

HS2710

3

HS7108

4

HS8517

5

HS7102

6

HS7113

7

HS2711

8

HS8703

รายการสินค้า
น้ามันปิโตเลียมและน้ามันที่ได้จากแร่
บิทูมินัส นอกจากที่เป็นน้ามันดิบ รวมทั้ง
สิ่งปรุงแต่งที่ไม่ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่ง
มีน้ามันปิโตเลียมหรือน้ามันที่ได้จากแร่
บิทูมินัสตั้งแต่ 70% ขึ้นไปโดยน้าหนัก ซึ่ง
น้ามันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่ง
ปรุงแต่งนั้น
ทองคา (รวมถึงทองคาชุบด้วยแพลทินัม)
ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะ กึ่ง
สาเร็จรูปหรือเป็นผง
เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่องโทรศัพท์
สาหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสาหรับ
เครือข่ายไร้สายอื่นๆ เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
สาหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือ
ข้อมูลอื่นๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สาหรับ
การสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือ
ไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือ
เครือข่ายบริเวณกว้าง) นอกจากเครื่องส่ง
หรือเครื่องรับตามประเภท 84.43 85.25
85.27 หรือ 85.28
เพชร จะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้
ประกอบกับตัวเรือน
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว ทาด้วย
โลหะมีค่า หรือทาด้วยโลหะทีห่ มุ้ ติดด้วย
โลหะมีค่า
ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอน
อื่นๆ (เช่น ก๊าซธรรมชาติ โพรเพนและ
บิวเทน เป็นต้น)
รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบ
สาหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก นอกจากของ
ตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์สาหรับ

3-3

มูลค่าการส่งออก
เฉลี่ย ปี 2555 2558 (ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ)
21,438.75

อัตราการเติบโต ส่วนแบ่งของ
เฉลี่ยของมูลค่า
มูลค่าการ
การส่งออก ปี
ส่งออก ปี
2555 - 2558
2555 - 2558
0.81%
5.94%

21,364.82

-21.62%

5.92%

15,968.32

-30.34%

4.43%

13,517.49

-0.73%

3.75%

10,925.71

-1.99%

3.03%

7,276.37

-16.60%

2.02%

6,927.46

-0.61%

1.92%
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อันดับ

รหัสพิกัด
ศุลกากร

9

HS8471

10

HS7601

รายการสินค้า
ขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึง
คนขับ)) รวมทัง้ สเตชั่นแวกอนและรถแข่ง
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและ
หนวยต่างๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทัง้
เครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง
เครื่องจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลง
บนสื่อบันทึกข้อมูลและเครื่องจักรสาหรับ
ประมวลข้อมูลดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือ
รวมไว้ในที่อื่น
อะลูมิเนียมทีย่ ังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)

มูลค่าการส่งออก
เฉลี่ย ปี 2555 2558 (ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ)

อัตราการเติบโต
เฉลี่ยของมูลค่า
การส่งออก ปี
2555 - 2558

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการ
ส่งออก ปี
2555 - 2558

4,720.55

-40.57%

1.31%

2,811.15

49.47%

0.78%

หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

ตลาดส่ งออกส าคั ญ 5 อันดับแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ ได้แก่ ไต้หวัน (ร้อ ยละ
23.54) อินเดีย (ร้อ ยละ 4.57) อิห ร่าน (ร้อ ยละ 4.29) ซาอุดีอ าระเบีย (ร้อ ยละ 3.57) และอิรัก
(ร้อยละ 2.71) ตามลาดับ
ตารางที่ 3-2 ตลาดส่งออกหลัก 5 อันดับแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555-2558
อันดับ

1
2
3
4
5

ประเทศ
โลก
ไต้หวัน
อินเดีย
อิหร่าน
ซาอุดีอาระเบีย
อิรัก
ประเทศอื่นๆ

มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย
ปี 2555 - 2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
360,828.43
84,947.92
16,495.66
15,481.04
12,868.03
9,789.55
221,246.24

อัตราการเติบโตเฉลี่ย ส่วนแบ่งของมูลค่า
ของมูลค่าการส่งออก
การส่งออก
ปี 2555 - 2558
ปี 2555 - 2558
-1.62%
100.00%
-21.76%
23.54%
-23.23%
4.57%
-12.62%
4.29%
-19.64%
3.57%
-10.42%
2.71%
9.66%
61.32%

หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre
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หากพิจารณาตลาดส่งออกสาคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะพบว่า ในช่วงปี 25552558 ไต้หวันเป็นตลาดที่มีสัดส่วนการส่งออกที่มากกว่าประเทศอื่นโดยเปรียบเทียบ หากแต่มี
อัตราการเติบโตเป็นลบในช่วงเวลาดังกล่าว เช่นเดียวกับตลาดส่งออกหลักอื่นๆ ในขณะที่ตลาด
ส่งออกสาคัญอื่นที่มีอัตราการเติบโตที่สูงคือโอมาน ดังแสดงในภาพที่ 3-2
ทั้งนี้ ไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับ ที่ 35 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีส่วนแบ่งตลาด
อยู่ที่ร้อยละ 0.20 และมีอัตราการเติบโตของการส่งออกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มายังไทยอยู่ที่
ร้อยละ 7.33
ภาพที่ 3-2 ตลาดส่งออกหลักของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555-2558

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre
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3.1.2 การนาเข้าสินค้า
มู ล ค่ า การน าเข้ า สิ น ค้ า ทั้ ง หมดของสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ มี ก ารเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น จาก
261,023 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2555 เป็น 298,611 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 ก่อนที่จะหดตัว
ลงเล็ ก น้อ ยเหลื อ 287,025 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ในปี 2558 คิ ดเป็น อัต ราการเติบโตแบบ CAGR
เท่ากับร้อยละ 3.22 ดังแสดงในภาพที่ 3-3
ภาพที่ 3-3 มูลค่าการนาเข้าสินค้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555-2558

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

สินค้าที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นาเข้ามากที่สุดในช่วงปี 2555-2558 คือ ทองคา โดยมี
สัดส่วนมูลค่าการนาเข้าเท่ากับร้อยละ 12.03 ของการนาเข้าทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่ าว ส่วน
สินค้าที่มีการนาเข้ารองลงมา ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์ รถยนต์โดยสาร เพชร และเครื่องประดับ
ดังแสดงในตารางที่ 3-3
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ตารางที่ 3-3 สินค้านาเข้าหลัก 10 อันดับแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555-2558
อันดับ

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า
รายการสินค้าทั้งหมด

1

HS7108

2

HS8517

3

HS8703

4

HS7102

5

HS7113

6

HS8471

ทองคา (รวมถึงทองคาชุบด้วยแพลทินัม)
ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะ กึ่ง
สาเร็จรูปหรือเป็นผง
เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่องโทรศัพท์
สาหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสาหรับ
เครือข่ายไร้สายอื่นๆ เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ
สาหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือ
ข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สาหรับ
การสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือ
ไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือ
เครือข่ายบริเวณกว้าง) นอกจากเครื่องส่ง
หรือเครื่องรับตามประเภท 84.43 85.25
85.27 หรือ 85.28
รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบ
สาหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก นอกจากของ
ตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์สาหรับ
ขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึง
คนขับ)) รวมทัง้ สเตชั่นแวกอนและรถแข่ง
เพชร จะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้
ประกอบกับตัวเรือน
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว ทาด้วย
โลหะมีค่า หรือทาด้วยโลหะทีห่ มุ้ ติดด้วย
โลหะมีค่า
เครือ่ งประมวลผลข๎อมูลอัตโนมัติและ
หน่วยต่างๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทัง้
เครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง
เครื่องจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลง
บนสื่อบันทึกข้อมูลและเครื่องจักรสาหรับ

มูลค่าการส่งออก อัตราการเติบโต ส่วนแบ่งของ
เฉลี่ย ปี 2555 - เฉลีย่ ของมูลค่า
มูลค่าการ
2558 (ล้าน
การส่งออก ปี
ส่งออก ปี
ดอลลาร์สหรัฐ)
2555 - 2558
2555 - 2558
285,406.49
3.22%
100.00%
34,347.56

-14.79%

12.03%

17,256.01

-13.42%

6.05%

14,338.16

3.01%

5.02%

12,823.35

-3.41%

4.49%

8,854.85

-7.52%

3.10%

6,419.26

-29.55%

2.25%
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อันดับ

รหัสพิกัด
ศุลกากร

7

HS8802

8

HS2710

9

HS8411

10

HS8803

รายการสินค้า
ประมวลข้อมูลดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือ
รวมไว้ในที่อื่น
อากาศยานที่ใช้กาลังขับ เช่น
เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน เป็นต้น รวมทัง้
ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อย
ของในวงโคจรย่อย และยานปล่อยยาน
อวกาศ
น้ามันปิโตเลียมและน้ามันที่ได้จากแร่
บิทูมินัส นอกจากที่เป็นน้ามันดิบ รวมทั้ง
สิ่งปรุงแต่งที่ไม่ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่ง
มีน้ามันปิโตเลียมหรือน้ามันที่ได้จากแร่
บิทูมินัสตั้งแต่ 70% ขึ้นไปโดยน้าหนัก ซึ่ง
น้ามันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่ง
ปรุงแต่งนั้น
เครื่องกังหันไอพ่น เครื่องกังหันใบพัดและ
เครื่องกังหันก๊าซอื่น ๆ
ส่วนประกอบของของตามประเภทที่
88.01 (บอลลูนและโพยมยาน รวมทัง้
เครื่องบินร่อน เครื่องร่อน และอากาศยาน
อื่น ๆ ที่ไม่ใช้กาลังขับ) หรือ 88.02
(อากาศยานที่ใช้กาลังขับ เช่น
เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน เป็นต้น รวมทัง้
ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อย
ของในวงโคจรย่อย และยานปล่อยยาน
อวกาศ

มูลค่าการส่งออก อัตราการเติบโต
เฉลี่ย ปี 2555 - เฉลีย่ ของมูลค่า
2558 (ล้าน
การส่งออก ปี
ดอลลาร์สหรัฐ)
2555 - 2558

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการ
ส่งออก ปี
2555 - 2558

5,769.94

-3.77%

2.02%

5,726.54

-45.80%

2.01%

4,508.42

-2.64%

1.58%

3,249.86

-11.21%

1.14%

หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

แหล่งนาเข้าสาคัญ 5 อันดับแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ จีน (ร้อยละ 11.93)
สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 8.06) อินเดีย (ร้อยละ 7.87) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 4.57) และเยอรมนี (ร้อยละ 4.43)
ตามลาดับ ทั้งนี้ ไทยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 1.32
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ตารางที่ 3-4 แหล่งนาเข้าหลัก 5 อันดับแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555-2558
อันดับ

ประเทศ
โลก

1
2
3
4
5

จีน
สหรัฐอเมริกา
อินเดีย
ญี่ปุ่น
เยอรมนี
ประเทศอื่นๆ

มูลค่าการนาเข้าเฉลีย่
ปี 2555 - 2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
285,406.49
34,035.04
22,990.21
22,474.92
13,056.45
12,646.42
180,203.46

อัตราการเติบโตเฉลี่ย
ส่วนแบ่งของมูลค่าการ
ของมูลค่าการนาเข้า
นาเข้า ปี 2555 - 2558
ปี 2555 - 2558
3.22%
100.00%
-10.53%
-6.38%
-11.23%
-8.74%
-0.27%
9.87%

11.93%
8.06%
7.87%
4.57%
4.43%
63.14%

หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (อัตราการเติบโตแบบ CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

หากพิจารณาต าแหน่ง แหล่ งนาเข้าส าคั ญของสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ จะพบว่า แหล่ง
นาเข้าสาคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทุกประเทศมีทิศทางการขยายตัวที่เป็นลบในช่วงปี 25552558 อันจะเห็นได้จากภาพที่ 3-4
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ภาพที่ 3-4 แหล่งนาเข้าหลักของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555-2558

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

3.2 ภาพรวมการค้าบริการ
3.2.1 การส่งออกบริการ
การส่ งออกบริก ารของสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ โดยรวมมีทิศ ทางเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2554
เป็นต้นมา โดยเพิ่มขึ้นจาก 12,798 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2554 เป็น 27,229 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR ร้อยละ 20.77 ดังแสดงในภาพที่ 3-5
การส่งออกบริการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในช่วงปี 2554-2558 เกือบทั้งหมด เป็น
บริการเชิงพาณิ ชย์ คิดเป็นสัดส่ว นเฉลี่ ยร้อ ยละ 95.99 และที่เหลืออีกร้อ ยละ 4.01 เป็นบริการ
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ภาครัฐ ทั้งนี้ บริการเชิงพาณิชย์ ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ บริการด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 64.39 ของการส่งออกบริการทั้งหมดของประเทศ และบริการ
ด้านขนส่ง ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 35.61 อันจะเห็นได้จากตารางที่ 3-5
ภาพที่ 3-5 มูลค่าการส่งออกบริการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2554-2558

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

ตารางที่ 3-5 สัดส่วนการส่งออกภาคบริการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปี 2554-2558
ประเภทบริการ

มูลค่าเฉลีย่ ปี 2554-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สัดส่วนเฉลีย่
ปี 2554-2558

811.44

4.01%

บริการเชิงพาณิชย์

19,420.01

95.99%

- การท่องเที่ยว

12,503.74

64.39%

6,916.27

35.61%

บริการภาครัฐ

- การขนส่ง

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)
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3.2.2 การนาเข้าบริการ
การน าเข้ า บริ ก ารของสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ โ ดยรวมมี ทิ ศ ทางเพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งปี
2554-2558 จาก 56,518 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ในปี 2554 เป็น 66,848 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ ในปี
2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR อยู่ที่ร้อยละ 4.29 ดังแสดงในภาพที่ 3-6
การนาเข้าบริการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในช่วงปี 2554-2558 ส่วนใหญ่เป็นบริการ
เชิงพาณิชย์ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 98.37 และที่เหลืออีกร้อยละ 1.63 เป็นบริการภาครัฐ ทั้งนี้
บริก ารเชิงพาณิ ชย์ ที่ ส หรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ นาเข้ามากที่สุ ด ได้แก่ บริการด้านการขนส่ ง ซึ่งมี
สั ด ส่ ว นอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 74.02 ของการส่ ง ออกบริ ก ารทั้ ง หมดของประเทศ และบริ ก ารด้ า นการ
ท่องเที่ยว ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 25.98 อันจะเห็นได้จากตารางที่ 3-6
ภาพที่ 3-6 มูลค่าการนาเข้าบริการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2554-2558

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre (ITC)
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ตารางที่ 3-6 สัดส่วนการนาเข้าภาคบริการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2554-2558
ประเภทบริการ

มูลค่าเฉลีย่ ปี 2554-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

สัดส่วนเฉลีย่
ปี 2554-2558

1,023.83

1.63%

บริการเชิงพาณิชย์

61,710.77

98.37%

- การท่องเที่ยว

14,328.11

25.98%

- การขนส่ง

40,831.59

74.02%

บริการภาครัฐ

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

3.3 ภาพรวมการลงทุน
หากพิ จ ารณาข้ อ มู ล จาก Federal Competitiveness and Statistics Authority, United
Arab Emirates จะพบว่าในช่วงปี 2554-2558 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 71,021 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2554 เป็น 108,985 ล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตแบบ CAGR อยู่ที่ร้อยละ 11.3 ดังแสดงในภาพที่ 3-7 และ
โดยส่วนใหญ่ แล้วในปี 2558 เป็นการลงทุนในอุต สาหกรรมค้ าส่ งและค้ าปลี ก อสังหาริมทรั พ ย์
ตั ว กลางทางการเงิ น การผลิ ต และเหมื อ งแร่ ดั ง แสดงในภาพที่ 3-7 และจากภาพที่ 3-8
จะเห็นได้ว่า ประเทศผู้ลงทุนที่มีมูลค่าการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากที่สุดในปี 2558 คือ
สหราชอาณาจักร (ร้อยละ 23.7) รองลงมาได้แก่ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 12.14) อินเดีย (ร้อยละ
11.03) และฝรั่งเศส (ร้อยละ 9.96) ตามลาดับ
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ภาพที่ 3-7 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2554-2558
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ภาพที่ 3-8 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปี 2558 จาแนกตามประเทศผู้ลงทุน
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บทที่ 4
นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
เนื้อ หาในบทนี้เ ป็นการนาเสนอข้อ มูลด้านนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบที่ส าคั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates: UAE) ทั้งนี้ เนื่องจาก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการปกครองในระบบสหพันธรัฐ ซึ่งแต่ละรัฐ (Emirates) มีกฎหมายเป็น
ของตนเอง คณะผู้วิจัยจึงจะมุ่งเน้นการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ
ในระดั บ ของรั ฐ บาลกลาง (Federal) และกฎหมายของรั ฐ อาบู ด าบี (Abu Dhabi) และรั ฐ ดู ไ บ
(Dubai) ซึ่งเป็นรัฐเศรษฐกิจสาคัญของประเทศเป็นหลัก
นอกจากนี้ นักลงทุนที่ทาการลงทุนในเขตปลอดอากร (Free Zone) ยังจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ Free Zone แต่ละแห่ง ซึ่งอาจมีความทับซ้อนหรือแตกต่างจากกฎระเบียบของ
รัฐบาลกลางหรือกฎระเบียบของรัฐอยู่บ้าง1 นักลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกฎระเบียบของ
Free Zone แต่ละแห่งที่ต้องการเข้าไปทาการลงทุนจากเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้
ทั้งนี้ กฎหมายและกฎระเบียบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิด
ขึ้นอยู่บ่อยครั้ง และหน่วยงานภาครัฐมักจะไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้นเพื่อเผยแพร่อย่างเป็นระบบ ดังนั้นนักลงทุนจึงจาเป็นต้องอาศัยการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อแขนงต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงควรขอคาปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบถึงข้อมูลล่าสุดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
4.1.1 หน่วยงานภาครัฐ
 Ministry of Economy เป็นหน่วยงานระดับรัฐบาลกลาง (Federal Government) ที่
ทาหน้าที่กาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ในภาพรวม รวมถึงออกกฎหมายในระดับ
1

เช่น การจดทะเบียนธุรกิจสามารถกระทาได้ภายใต้กฎของ Free Zone เลย โดยไม่ต้องจดทะเบียนกับ Department of Economic
Development อีกครั้งหนึ่ง และประเภทของใบอนุญาต (License) จะขึ้นอยู่กับกฎของ Free Zone นั้นๆ เป็นต้น
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รัฐบาลกลางในการจดทะเบียนธุรกิจ ตลอดจนเป็นผู้กากับดูแลการจดทะเบียนธุรกิจ
ในเขตปลอดอากร (Free Zone) ต่างๆ
Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) เป็นหน่ว ยงาน
ของรัฐอาบูดาบี ที่ให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ ออกใบอนุญาต ส่งเสริมการ
ลงทุน ส่งเสริมการส่งออก และคุ้มครองผู้บริโภค ในรัฐอาบูดาบี
Higher Corporation for Specialized Economic Zones (ZonesCorp) เ ป็ น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่จัดตั้ง บริหารจัดการ และดาเนินกิจการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ต่างๆ ในรัฐอาบูดาบี
Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry (ADCCI) เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น
หอการค้าที่ทาหน้าที่เป็นผู้แทนขององค์กรธุรกิจภาคเอกชนในรัฐอาบูดาบี ตลอดจน
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่สมาชิกของหอการค้า ทั้งในด้านการให้คาปรึกษา
การรับรองเอกสาร หรือการจัดอันดับเครดิต
Dubai Department of Economic Development เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ดู ไ บ ที่
ให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ ออกใบอนุญาต ส่งเสริมการลงทุน สนับสนุน
ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการส่งออก และคุ้มครองผู้บริโภค ในรัฐดูไบ
Dubai FDI เป็นหน่วยงานย่อยของ Dubai Department of Economic Development
ที่ทาหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนในรัฐดูไบ รวมถึงทาหน้าที่อานวยความสะดวกและให้
คาปรึกษาแก่นักลงทุนในรัฐดูไบ ทั้งใน Free Zone และนอก Free Zone
Dubai Chamber of Commerce and Industry เป็ น หน่ ว ยงานหอการค้ า ที่ ท า
หน้าที่เป็นผู้แทนขององค์กรธุรกิจภาคเอกชนในรัฐ ดูไบ ตลอดจนให้บริการด้านการ
อ านวยความสะดวกในการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ อ านวยความสะดวกในการท าการค้ า
ให้บริการด้านกฎหมาย ส่งเสริมวิธีปฏิบัติที่ดีในการทาธุรกิจ ตลอดจนจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายให้แก่สมาชิก

4.1.2 หน่วยงานภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ
 เขตปลอดอากร (Free Zone) ต่างๆ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการจัดตั้ง Free Zone
มากกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่นักลงทุน เช่นการถือ
ครองหุ้นโดยชาวต่างชาติได้ร้อยละ 100 การส่งกาไรกลับประเทศได้ร้อยละ 100 การ
ยกเว้นอากรในการนาเข้า-ส่งออก เป็นต้น ซึ่ง Free Zone แต่ละแห่งจะมีหน่วยงานที่
ควบคุ มดูแ ลและมีอุตสาหกรรมหลัก ที่แตกต่างกันไป โดยตัว อย่าง Free Zone ที่
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ส าคั ญ ของสหรัฐอาหรับเอมิ เ รตส์ เช่น Jebel Ali Free Zone, Dubai Airport Free
Zone, Industrial City of Abu Dhabi เป็นต้น

4.2 นโยบายด้านการลงทุน
4.2.1 นโยบายด้านการลงทุนที่สาคัญ
ในภาพรวมแล้ว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีแนวนโยบายที่ค่อนข้างเปิดรับการลงทุนจาก
ต่างชาติ โดยภายใต้ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกว่า UAE Vision
2021 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ จากร้อยละ
2.96 ในปี 2558 ให้ เ ป็นร้อ ยละ 5 ในปี 2564 ตลอดจนมีเ ป้าหมายในการพั ฒ นาค่ าดั ช นี ชี้ วั ด
ขีดความสามารถในการแข่งขันและความยากง่ายในการทาธุรกิจต่างๆ ให้ขึ้นไปอยู่ในลาดับต้นๆ
ของโลก อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนนอก Free Zone สัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติ
ยังคงถูกจากัดไว้ที่ร้อยละ 49 เท่านั้น และยังคงมีการปฏิบัติบางอย่างที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
ชาวต่างชาติกับชาวเอมิเรตส์
ในขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาลของแต่ ล ะรั ฐ ก็ มี ก ารจั ด ท าแผนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการส่งเสริมการลงทุนด้วยเช่นกัน เช่นในกรณีของรัฐอาบูดาบี ที่ได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการที่เรียกว่า Abu Dhabi Investment Attraction Committee ขึ้นมาในปี 2558 เพื่อทา
การดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่น้ามัน (Non-Oil Sector) อันเป็นส่วนหนึ่งของแผน Abu
Dhabi Economic Vision 2030 ในขณะที่ รั ฐ ดู ไ บได้ มี ก ารจั ด ท าแผน Dubai Plan 2021 ซึ่ ง
ตั้งเป้าหมายให้ดูไบเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้ประกอบธุรกิจมากที่สุด และเป็นสถานที่ที่นักลงทุน
เลือกที่จะนาเงินเข้ามาลงทุน
4.2.2 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
ในภาพรวม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความต้องการกระจายรายได้ให้มาจากอุตสาหกรรม
ที่ไม่ใช่น้ามันให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาค
บริการที่ใช้ทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งแต่ละรัฐจะมี แผนการส่งเสริมการ
ลงทุนที่แตกต่างกันไปตามความถนัดและความต้องการเฉพาะตัวของแต่ละรัฐ
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ในกรณีของรัฐอาบูดาบี ภายใต้แผน Abu Dhabi Economic Vision 2030 ได้มีการระบุ
ถึงอุตสาหกรรมต่อไปนี้ไว้ ว่าเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ













พลังงาน – น้ามันและก๊าซ
ปิโตรเคมีภัณฑ์
โลหะ
การบิน อากาศยาน และการป้องกันประเทศ
ยา เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การท่องเที่ยว
บริการและอุปกรณ์การแพทย์
การขนส่ง การค้า และโลจิกสติกส์
การศึกษา
สื่อสารมวลชน
บริการทางการเงิน
บริการโทรคมนาคม

สาหรับรัฐดูไบ อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่หน่วยงาน Dubai FDI ให้การส่งเสริมการลงทุน
เป็นพิเศษ ได้แก่










บริการโลจิสติกส์
บริการสุขภาพ
บริการทางการเงิน
การศึกษา
พลังงานทดแทน
เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว
การค้าปลีก
การผลิตและอุตสาหกรรมเบา
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อย่างไรก็ดี เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้มีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการทั่วไปอยู่แต่เดิมแล้ว2 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมข้างต้นจึงไม่ได้
รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่อย่างใด แต่อาจได้รับการสนับสนุน
ในด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษีแทน เช่นการให้คาปรึกษาหรือการอานวยความสะดวกมากกว่า
4.2.3 เขตอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตส่งเสริมการส่งออก/เขตส่งเสริม
การค้าเสรี
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการจัดตั้งเขตปลอดอากร (Free Zone) ขึ้นเป็นจานวนมาก ซึ่งใน
Free Zone แต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขการลงทุน สิทธิประโยชน์ และจุดเด่นอื่นๆ แตกต่างกันไป แต่
โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนใน Free Zone จะได้รับสิทธิประโยชน์หลักดังต่อไปนี้








การถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติได้ร้อยละ 100
การยกเว้นจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล3
การยกเว้นอากรจากการนาเข้า-ส่งออก
การส่งกาไรกลับประเทศได้ร้อยละ 100
การยกเว้นจากข้อจากัดด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางประการ
ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งและการจ้างงานที่มีความสะดวกยิ่งขึ้น
การเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียบพร้อม

รายชื่อของ Free Zone ในรัฐดูไบ และกิจกรรมหลักของ Free Zone แต่ละแห่ง เป็นดัง
แสดงในตารางที่ 4-1

2

ยกเว้นในบางสาขาที่มีการเก็บภาษีเงินได้ เช่น น้ามันและก๊าซธรรมชาติ (ตามสัญญาสัมปทาน) สาขาของธนาคารต่างประเทศ
(ร้อยละ 20 ของรายได้จากค่าธรรมเนียม) เป็นต้น
3 ในทางกฎหมาย รัฐแต่ละรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้มีการกาหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ระหว่างร้อยละ 0-55 แต่ในทาง
ปฏิบัติไ ม่ไ ด้มีการเรีย กเก็บเป็น การทั่ว ไปอยู่ แล้ ว ยกเว้น เฉพาะจากธุร กิจน้ามัน และก๊าซธรรมชาติ และสาขาของธนาคาร
ต่างประเทศ และในปัจจุบันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้นสิทธิประโยชน์ของ Free Zone ใน
ข้อนี้จึงไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างในทางปฏิบัติ เว้นเสียแต่ว่านโยบายภาษีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต
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ตารางที่ 4-1 เขตปลอดอากร (Free Zone) ในรัฐดูไบ
ชื่อเขตปลอดอากร (Free Zone)
กิจกรรมหลัก
Dubai South
กิจกรรมธุรกิจเกือบทุกประเภท
Jebel Ali Free Zone
กิจกรรมธุรกิจเกือบทุกประเภท
Dubai Airport Free Zone
การบิน ยานยนต์ ความงามและ
แฟชั่น ICT โทรคมนาคม
Dubai Internet City
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
Dubai Silicon Oasis Authority
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
Dubai Healthcare City
บริการด้านสุขภาพ การฝึกอบรม
บุคลากรทางการแพทย์ การวิจยั
Dubai International Financial
บริการทางการเงินและการ
Centre
ประกันภัย
Dubai Multi Commodities
การค้าสินค้าโภคภัณฑ์ สานักงาน
Centre
ตัวแทน บริการด้านอื่นๆ
Dubai Media City
สื่อสารมวลชน
Gold & Diamond Park
การค้าทองคา เพชร และ
เครื่องประดับ
Dubai Production City
การตีพิมพ์ การพิมพ์ บรรจุภัณฑ์
Dubai Studio City
การแพร่ภาพและกระจายเสียง
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์
ดนตรี และสื่อบันเทิง
Dubai Knowledge Park
การจัดการทรัพยากรบุคคล การ
ให้คาปรึกษา การฝึกอบรม
Dubai International Academic การศึกษา
City
International Humanitarian City การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
Dubai Outsource City
การจัดหาบุคลากรจากภายนอก
Dubai Maritime City
การเดินเรือ
Dubai Science Park
วิทยาศาสตร์
Dubai Sports City
ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา
Dubai Design District
งานออกแบบและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์
TechnoPark
การศึกษาและการวิจัย

เว็บไซต์
https://www.dubaisouth.ae/
http://jafza.ae/
http://www.dafz.ae/en
http://www.dic.ae/
https://www.dsoa.ae/en/
http://www.dhcc.ae/
https://www.difc.ae/
https://www.dmcc.ae/
http://www.dmc.ae/en/
http://www.goldanddiamondpark.com/
http://www.dpc.ae/index.php
http://www.dubaistudiocity.ae/

http://www.dkp.ae/
http://www.diacedu.ae/
http://www.ihc.ae/
http://www.dubaioutsourcecity.ae/
http://www.dubaimaritimecity.com/
http://www.dsp.ae/
http://www.dsc.ae/
http://www.dubaidesigndistrict.com/
http://www.tp.ae/

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก Dubai FDI
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สาหรับรัฐอาบูดาบี มี Free Zone ที่น่าสนใจดังแสดงในตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 เขตปลอดอากร (Free Zone) ในรัฐอาบูดาบี
ชื่อเขตปลอดอากร (Free Zone)
กิจกรรมหลัก
Abu Dhabi Airport Free Zone
ธุรกิจการบิน โลจิสติกส์ การ
กระจายสินค้า และบริการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
Industrial City of Abu Dhabi
ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์
พลาสติก น้ามันและก๊าซ วัสดุ
ก่อสร้าง กิจกรรมการผลิตอื่นๆ
Khalifa Port Free Trade Zone การผลิต การค้า และโลจิสติกส์
Twofour54 Abu Dhabi Media
สื่อสารมวลชน
Zone
Masdar City
พลังงานทดแทน

เว็บไซต์
http://www.businesscity.ae/english/

http://www.zonescorp.com/en/zones/
industrial-zones/industrial-city-of-abudhabi
http://kizad.com/en
https://www.twofour54.com/en/
http://masdar.ae/en/

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

นอกจากนี้ รัฐอื่นๆ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มี Free Zone ของตัวเองด้วยเช่นกัน เช่น







Ajman Free Zone http://afz.gov.ae/
Fujairah Free Zone http://www.fujairahfreezone.com/
RAK Free TradeZone https://www.rakftz.com/
Sharjah International Airport Free Zone http://www.saif-zone.com/en/
Hamriyah Free Zone (รัฐชาร์จาห์) http://www.hfza.ae/
Umm Al Quwain Free Trade Zone http://uaqftz.com/
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4.3 กฎหมายและกฎระเบียบด้านการลงทุน
4.3.1 กฎหมายด้านการลงทุน
ภาพรวมของกฎหมายด้านการลงทุน
ในการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นักลงทุนสามารถพิจารณาเลือกได้ว่าจะลงทุน
ภายในเขตปลอดอากร (Free Zone) หรือลงทุนภายนอกเขตปลอดอากร (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
Onshore) ซึ่งการลงทุนในแต่ละรูปแบบจะมีข้อดีและข้อเสี ย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบีย บที่
เกี่ยวข้องแตกต่างกันไป
ในการลงทุนภายนอก Free Zone กฎหมายหลักที่ควบคุมการลงทุนและการประกอบ
ธุ ร กิ จ คื อ Federal Law No. 2 of 2015 on Commercial Companies (เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
Companies Law) ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่บัญญัติเกี่ ยวกับการจดทะเบียน การจัดตั้ง
การบริหารจัดการ การควบคุมตรวจสอบ และการเลิกกิจการของบริษัทประเภทต่างๆ ในขณะที่
การลงทุนภายใน Free Zone จะไม่อยู่ภายใต้บังคับของ Companies Law หากว่ามีกฎระเบียบ
ของ Free Zone นั้นๆ บัญญัติในเรื่องนั้นไว้อยู่แล้ว4
นอกเหนื อ จาก Companies Law แล้ ว สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ ยั ง มี ก ฎหมายอื่ น ๆ ที่
น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจ เช่น
 Federal Law No. 18 of 1891 (Commercial Agency Law) ก า ห น ด ใ ห้ บ ริ ษั ท
ต่างชาติที่ไม่ได้ทาการจัดตั้งธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่ ต้องการจัดจาหน่าย
สินค้าภายในประเทศ จะต้องกระทาผ่านตัวแทน (Commercial Agent) ซึ่งเป็นบุคคล
ผู้มีสัญชาติ UAE หรือบริษัทที่ผู้มีสัญชาติ UAE เป็นเจ้าของทั้งหมด ที่ได้จดทะเบียน
เป็น Commercial Agent กับ Ministry of Economy แล้วเท่านั้น
 Federal Industry Law กาหนดให้โครงการอุตสาหกรรมในสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์
ต้องผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติ UAE อย่างน้อยร้อยละ 51 และต้องมีกรรมการส่วนใหญ่
เป็นผู้มีสัญชาติ UAE
4

เช่น บริษัทใน Jebel Ali Free Zone จะอยู่ภายใต้บังคับของ Jebel Ali Free Zone Rules 2016 และจะจดทะเบียนและดาเนิน
กิจการภายใต้ระเบียบดังกล่าวแทน Companies Law ยกเว้นในเรื่องที่ Jebel Ali Free Zone Rules 2016 ไม่ได้บัญญัติไว้ จึงจะ
อยู่ภายใต้บังคับของ Companies Law
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 Federal Law no. 4 of 2012 on the Regulation of Competition ซึ่งจากัดไม่ให้มี
การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึง
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ในลั ก ษณะที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ดการ
ผูกขาดหรือส่งผลกระทบต่อการแข่งขันอย่างไม่ชอบธรรม
 Federal Commercial Transactions Law No. 18 of 1993 เป็นกฎหมายทีก่ าหนด
เงื่อนไขในการประกอบกิจกรรมการค้า เงื่อนไขในการทาธุรกรรม ความรับผิ ดชอบ
ทางการเงินของผู้ค้า การตั้งชื่อธุรกิจ การแข่งขันที่เป็นธรรม และการล้มละลาย
 Federal Decree No. 9 of 2016 (Bankruptcy Law) เป็นกฎหมายที่กาหนดแนวทาง
ในการแก้ปัญหาการล้มละลายและการชาระบัญชี (Liquidation) อันรวมไปถึงการ
จัดตั้งคณะกรรมการปรับโครงสร้างทางการเงิน (Committee of Financial Restructuring)
ซึ่งทาหน้าที่ควบคุมกระบวนการแก้ปัญหาล้มละลาย
นอกจากนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายกฎหมายด้านการ
ลงทุนและการประกอบธุรกิจฉบับใหม่อีกหลายฉบับ เช่น Foreign Investment Law, Competition
Law, Law on Certificate of Origin, Law on Commercial Arbitration เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์
เพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมที่มีอยู่ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้น
ประเภทของธุรกิจที่สามารถดาเนินการได้
ในการประกอบธุ รกิ จนอก Free Zone ผู้ประกอบการสามารถเลือ กรูปแบบของธุ ร กิจ
(Legal Form) ได้หลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจากต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของ
กิจการบางรูปแบบได้ โดยธุรกิจแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ (รายละเอียดอาจ
แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาต่อไปนี้เป็นรูปแบบธุรกิจของรัฐดูไบ)
 Sole Proprietorship คือกิจการที่มีบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของ โดย
บุค คลนั้นจะมีสั ญ ชาติใ ดก็ได้ แต่ หากเจ้าของกิจการไม่ใ ช่ ผู้ มีสั ญ ชาติ UAE หรือ
GCC5 จะต้องแต่งตั้ง Local Service Agent (LSA) ชาวเอมิเรตส์ขึ้นมาเป็นผู้แทนใน
ประเทศ และจะไม่สามารถประกอบกิจการในสาขาอุตสาหกรรมหรือการพาณิชย์ได้6
5
6

กลุ่ม Gulf Cooperation Council ประกอบไปด้วยบาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเภทของกิจกรรมทางธุรกิจในรัฐดูไบถูกแบ่งออกเป็น 4 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม (Industrial) สาขาการพาณิชย์
(Commercial) สาขาวิชาชีพ (Professional) และสาขาการท่องเที่ยว (Tourism) ดังนั้นกิจการเจ้าของเดียวที่มีชาวต่างชาติเป็น
เจ้าของจะสามารถประกอบกิจการได้เฉพาะในสาขาวิชาชีพหรือสาขาการท่องเที่ยว

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

4-10

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 One Person Limited Liability Company คือบริษัทจากัดที่มี บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลเพียงรายเดียวเป็นเจ้าของ โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้มีสัญชาติ UAE
หรือ GCC เท่านั้น และมีจุดแตกต่างจากกิจการเจ้าของเดียวตรงที่ความรับผิดของ
เจ้าของจะถูกจากัดตามมูลค่าหุ้น
 Partnership Company คือห้างหุ้นส่วนที่หุ้นส่วนแต่ละรายเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดการธุรกิจร่วมกันในทุกๆ ด้าน โดยหุ้นส่วนทุกรายต้องเป็นผู้มีสัญชาติ UAE และ
ดาเนินธุรกิจได้เฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมและสาขาการพาณิชย์เท่านั้น
 Limited Partnership Company คือห้างหุ้นส่วนจากัดที่ประกอบไปด้วยหุ้นส่วนไม่
จากัดความรับผิ ด (General Partner) ผู้มีสัญชาติ UAE อย่างน้อยหนึ่งราย และมี
หุ้นส่วนจากัดความรับผิด (Limited Partner) สัญชาติใดก็ได้ อีกอย่างน้อยหนึ่งราย
โดยหุ้นส่วนแต่ละรายจะถือหุ้นในอัตราส่วนเท่าใดก็ได้ และดาเนินธุรกิจได้เฉพาะใน
สาขาอุตสาหกรรมและสาขาการพาณิชย์เท่านั้น7
 Civil Company คื อ บริ ษั ท ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ (Professionals) เช่ น แพทย์
นักกฎหมาย วิศวกร หรือนักบัญชี โดยเจ้าของบริษัทต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆ
และถื อ สั ญ ชาติ ใ ดๆ ก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งมี ก ารแต่ ง ตั้ ง Local Service Agent (LSA) ชาว
เอมิเรตส์ โดยที่ LSA ดังกล่าวไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด8
 Limited Liability Company (LLC) คื อ บริ ษั ท จ ากั ด มี ผู้ ถื อ หุ้ น ระหว่ า ง 2 ถึ ง 50
ราย โดยผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 รายต้องเป็นชาวเอมิเรตส์ และมีสัดส่วนการถือหุ้นโดย
ชาวต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละ 49 (ยกเว้นในกรณีของผู้ถือสัญชาติ GCC ซึ่งสามารถ
ถือครองหุ้นได้ถึงร้อยละ 100) ทั้งนี้ LLC เป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดในการจัดตั้งธุรกิจนอก Free Zone
 Private Joint-Stock Company ( ห รื อ Private Share Holding Company) คื อ
บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นระหว่าง 2 ถึง 200 ราย โดยผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 รายต้องเป็นชาว
เอมิเรตส์ และมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละ 49 (ยกเว้นใน
กรณีของผู้ถือสัญชาติ GCC ซึ่งสามารถถือครองหุ้นได้ถึงร้อยละ 100) มีมูลค่าเงิน
ลงทุนขั้นต่า 5,000,000 Dirham

7

หุ้นส่วนจากัดความรับผิด (Limited Partner) ต้องรับผิดชอบต่อภาระหนี้สินของบริษัทเป็นมูลค่าสูงสุดเท่ากับทุนเรือนหุ้นในส่วน
ของตนในบริษัทนั้นเท่านั้น ในขณะที่ หุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิด (General Partner) เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อภาระหนี้สินที่เหลือ
ทั้งหมดของบริษัท
8 ยกเว้นในกรณีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรม ที่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งรายต้องเป็นวิศวกรชาว UAE และต้องถือครอง
หุ้นอย่างน้อยร้อยละ 51

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/การทาธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

4-11

 Public Share Holding Company คือบริษัทมหาชนจากัด มีมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่า
30,000,000 Dirham และต้ อ งมี ส มาชิ ก แรกเริ่ ม (Founding Members) เป็ น ผู้ มี
สัญชาติ UAE อย่างน้อย 5 ราย ซึ่งถือครองหุ้นระหว่างร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 70
 Branch of a Foreign Company คื อ สาขาของบริ ษั ท ต่ า งชาติ ซึ่ ง ถื อ ครองหุ้ น
ทั้งหมดโดยบริษัทแม่และดาเนินธุรกิจภายใต้ชื่อเดียวกัน สามารถดาเนินธุรกิจใน
สาขาวิชาชีพ รวมถึงในสาขาอุตสาหกรรมและสาขาการพาณิชย์ได้หากได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีการแต่งตั้ง Local Service Agent (LSA) ชาว
เอมิเรตส์
 Branch of a UAE-based Company คือสาขาของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ซึ่งถือครองหุ้นทั้งหมดโดยบริษัทแม่และดาเนินธุรกิจภายใต้ชื่อเดียวกัน
สามารถดาเนินธุรกิจในกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทแม่ได้รับอนุญาต
สาหรับธุรกิจที่จัดตั้งภายใน Free Zone รูปแบบธุรกิจที่เลือกได้ใน Free Zone แต่ละแห่ง
อาจมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วยธุรกิจในรูปแบบต่อไปนี้
 Free Zone Establishment (FZE) เป็นนิติบุคคลในลักษณะเดียวกับ Limited Liability
Company (LLC) ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน Free Zone หากแต่ว่ามีผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว และ
ไม่มีการจากัดสัญชาติของผู้ถือหุ้น
 Free Zone Company (FZCo) เป็นนิติบุคคลในลักษณะเดียวกับ Limited Liability
Company (LLC) ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน Free Zone โดยมีจานวนผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่ 2 ถึง 50
ราย และไม่มีการจากัดสัญชาติของผู้ถือหุ้น
 สาขาของบริษั ท ที่ ถูก จัด ตั้ง ภายนอก Free Zone เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ถื อ ครองหุ้ น
ทั้งหมดโดยบริษัทแม่ ดาเนินธุรกิจภายใต้ชื่อเดียวกันและประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกัน
นอกจากการเลื อ กประเภทของธุ ร กิจแล้ ว ผู้ ประกอบการยังต้อ งระบุถึ ง ประเภทของ
กิจกรรมทางธุรกิจของตน ซึ่งในแต่ละรัฐหรือแต่ละ Free Zone อาจมีการแบ่งประเภทของกิจกรรม
ที่แตกต่างกันออกไป โดยในกรณีของรัฐดูไบ กิจกรรมทางธุรกิจถูกแบ่งออกเป็น 4 สาขาหลักได้แก่
สาขาอุตสาหกรรม (Industrial) สาขาการพาณิชย์ (Commercial) สาขาวิชาชีพ (Professional) และ
สาขาการท่ อ งเที่ ย ว (Tourism)9 ซึ่ ง สามารถแบ่ ง แยกย่ อ ยได้ เ ป็ น กิ จ กรรมประมาณ 2,000
9

ในกรณี ข องรั ฐ อาบู ด าบี มี ก ารแบ่ ง สาขาเพิ่ ม เติ ม ออกเป็ น สาขาการเกษตร (Agricultural) และสาขาอาชี พ (Occupational)
นอกเหนือจาก 4 สาขาในรัฐดูไบข้างต้น
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กิจกรรม10 จากนั้นเมื่อระบุประเภทของกิจกรรมทางธุรกิจของตนได้แล้ว ผู้ประกอบการจึง ต้องขอ
ใบอนุญาต (License) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยธุรกิจส่วนใหญ่สามารถขอรับใบอนุญาต
ได้จาก Department of Economic Development ในรัฐนั้นๆ11 หรือขอรับจาก Free Zone หากมี
การลงทุนใน Free Zone
กิจการที่มีเงื่อนไขในการลงทุนหรือประกอบธุรกิจ
สาหรับการลงทุนนอก Free Zone สัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติโดยทั่วไปแล้วจะ
ถูกจากัดไว้ที่เพียงร้อยละ 49 สาหรับการจดทะเบียนในรูปแบบ Limited Liability Company (LLC)
โดยนักลงทุนต่างชาติต้องร่วมลงทุนกับผู้ถือสัญชาติ UAE ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นหุ้นส่วนชาวท้องถิ่น
(Local Partner) ให้กับบริษัท อย่างไรก็ดี แม้ว่าในทางกฎหมายแล้ว Local Partner จะเป็นผู้ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 51 แต่ในทางปฏิบัตินักลงทุนต่างชาติมักจะกาหนดสิทธิในการบริหารงานและ
การรับผลประโยชน์ให้แก่ Local Partner ดังกล่าวเพียงเท่าที่ได้ตกลงกันไว้ 12 โดยอาจระบุลงใน
หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) หรือในหนังสือสัญญาอื่นๆ
สาหรับบริษัทที่ให้บริการวิชาชีพ ผู้ให้บริการวิชาชีพสามารถจดทะเบียนบริษัทในรูปแบบ
ของ Civil Company และไม่จาเป็นต้องแต่งตั้ง Local Partner แต่อย่างใด และสามารถถือครองหุ้น
ได้ร้อยละ 100 เพียงแต่จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ถือสัญชาติ UAE ขึ้นมาทาหน้าที่เป็นผู้แทนท้องถิ่น
(Local Service Agent) เท่านั้น
ส าหรับการลงทุน ใน Free Zone จะไม่มีข้อ จากัดด้านสั ดส่ ว นการถื อหุ้นดังที่กล่าวมา
ข้างต้น แต่ประเภทของกิจกรรมทางธุรกิจที่จะได้รับใบอนุญาตจาก Free Zone แต่ละแห่งอาจมี
ข้อจากัดที่แตกต่างกันตามนโยบายของ Free Zone นั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทที่จดทะเบียนใน Free
Zone ยังไม่สามารถจาหน่ายสินค้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้โดยตรง แต่จะต้องจาหน่ายสินค้า
ของตนให้แก่ตัวแทนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีใบอนุญาตนาเข้า (Import Permit)

10

ดูตัวอย่างการแบ่งประเภทกิจกรรมในรัฐดูไบได้ที่ www.dubaided.ae/Documents/BRL/AllBusinessActivities.xlsx
ในกรณีของรัฐอาบูดาบี ใบอนุญาตในสาขาอุตสาหกรรมสามารถขอได้จาก ZonesCorp ส่วนใบอนุญาตในสาขาการท่องเที่ยว
สามารถขอได้จาก Abu Dhabi Tourism Authority ส่วนในกรณีของรัฐดูไบ สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จาก
www.dubaided.ae/Documents/BRL/ActivitiesWithApprovalsRequired.xlsx
12 เช่น ปฏิบัติเสมือนนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด และให้ค่าตอบแทนแก่ Local Partner 10,000 Dirham ต่อเดือน เป็นต้น
11
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การคุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาท
รายงาน Investment Climate Statement 2016 ซึ่งจัดทาโดย Bureau of Economic and
Business Affairs ของสหรัฐฯ ได้ระบุไว้ว่า ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์การเวนคืนหรือกรณีพิพาท
ด้านการลงทุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับรัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มีกรณีพิพาทขนาดเล็กเกิ ดขึ้นบ้างระหว่างผู้รับเหมา
กับหน่วยงานของรัฐ หรือกรณีการผิดนัดชาระเงิน ซึ่งกรณีพิพาทเหล่านั้นอาจยุติลงได้ผ่านการ
เจรจา การดาเนินการทางกฎหมาย หรือการใช้กลไกอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐเอมิเรตส์ แต่ละรัฐมีอานาจที่จะจัดตั้งระบบศาลของตนเองขึ้น มาได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
มีเพียงรัฐอาบูดาบี ดูไบ และราสอัลไคมาห์เท่านั้น ที่มีการตั้งศาลของรัฐตนเองขึ้นมา ดังนั้น คดี
ความที่เกิดขึ้นในรัฐอื่นๆ รวมถึงคดีความที่อยู่ภายใต้เขตอานาจของรัฐบาลกลางตามรัฐธรรมนูญ
จึงจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลของสหพันธรัฐ (Federal Court)
ในด้ า นความตกลงระหว่า งประเทศ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ ไ ด้ล งนามในความตกลง
ทวิภาคีด้านการลงทุน (Bilateral Investment Treaties: BIT) ทั้งสิ้น 57 ฉบับ (ปัจจุบันมี 36 ฉบับ
ที่มีผลบังคับใช้) โดยไทยไม่ได้เป็นหนึ่งในภาคีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงนามด้วย นอกจากนี้ ใน
ด้านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญานิวยอร์ก
195813 (ไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว) และอนุสัญญา ICSID14 (ไทยลงนามแต่ยังไม่ ได้ให้
สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าว)
4.3.2 กฎหมายแรงงาน
กฎหมายฉบับหลักว่าด้วยเรื่องแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือ Federal Law No.
8 of 1980 Regarding the Organization of Labour Relations (เรี ยกอี กอย่ างหนึ่ งว่ า Labour Law)
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ Ministry of Human Resources & Emiratisation (กระทรวงแรงงานฯ)
กฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติในประเด็นเกี่ยวกับการจ้างงาน การทาสัญญา ค่าจ้าง ชั่วโมงการทางาน
การลา ความปลอดภัยในการทางาน กฎระเบียบในการทางาน การยกเลิกสัญ ญาการจ้างงาน
การชดเชยความเจ็ บ ป่ ว ยและการบาดเจ็ บ จากการท างาน การระงั บ ข้ อ พิ พ าทด้ า นแรงงาน
การตรวจสอบแรงงาน และการลงโทษ โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

13
14

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958)
International Centre for Settlement of Investment Disputes
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การจัดจ้าง การทาสัญญา และการบอกเลิกจ้าง
การทางานเป็นสิทธิ ของผู้ถือสัญชาติ UAE และนายจ้างจะต้องใช้ความพยายามในการ
จ้างผู้ถือสัญชาติ UAE ที่ว่างงานและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเสียก่อน จากนั้นหากไม่สามารถ
หาบุคคลสัญชาติ UAE ดังกล่าวได้ สิทธิในการทางานดังกล่าวจึงตกเป็นของแรงงานผู้ถือสัญชาติ
อาหรับอื่นๆ จากนั้นจึงจะเป็นสิทธิของผู้ถือสัญชาติอื่นๆ นอกจากนั้น โดยการจ้างงานดังกล่ า ว
จะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงแรงงานฯ และต้องได้รับการออกบัตรทางาน (Work Card)
สัญญาการจ้างงานต้องถูกทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องระบุถึง วันที่เริ่มทางาน
ประเภทของงาน สถานที่ทางาน ระยะเวลาการจ้างงาน (ถ้ามี) และอัตราค่าตอบแทน โดยสัญญา
การจ้างงาน15ต้องถูกจัดทาขึ้นเป็นภาษาอาหรับ และอาจทาสาเนาเป็นภาษาต่างประเทศได้หาก
ลูกจ้างไม่ได้ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร แต่หากมีข้อขัดแย้งกันระหว่างเอกสารใน
สองภาษา ให้ถือว่าเอกสารภาษาอาหรับมีผลเหนือกว่า
ส าหรับนายจ้างที่มีลู ก จ้างตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะต้อ งจัด ทาบันทึกเกี่ยวกับข้อ มูล ส่ ว น
บุคคล16 และบันทึกการลาของลูกจ้างเก็บไว้ และในกรณีของนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป
จะต้องมีการจัดทาบัญชีเงินเดือน ประวัติการบาดเจ็บจากการทางาน ระเบียบการทางานเบื้องต้น
และมาตรการลงโทษทางวินัย เก็บไว้ในทุกสาขาหรือสถานที่ทางาน
ในการจ้างงาน ลูกจ้างอาจถูกจัดให้อ ยู่ใ นช่วงทดลองงาน (Probation Period) ได้เป็น
เวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว นายจ้างสามารถบอกเลิกจ้างได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทั้งนี้ ลูกจ้างรายหนึ่งไม่อาจถูกว่าจ้างภายใต้ช่ วง
ทดลองงานมากกว่าหนึ่งครั้งโดยนายจ้างรายเดียวกันได้ และลูกจ้างที่ผ่านการทดลงงานต้องถูก
นับระยะเวลาการทดลองงานของตนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการทางาน
ในกรณีที่ลูกจ้างกระทาความผิดทางวินัย นายจ้างสามารถใช้มาตรการต่อไปนี้ในการ
ลงโทษทางวินัยแก่ลูกจ้าง โดยมาตรการเหล่านี้ต้องไม่ถูกใช้มากกว่าหนึ่งอย่างพร้อมกัน หรือถูกใช้
ร่วมกันกับการหักค่าจ้าง รวมถึงต้องถูกใช้ตามกระบวนการที่กฎหมายกาหนด

15
16

รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่ถูกกล่าวถึงในหัวข้อนี้
ประกอบไปด้วยชื่อ อาชีพ อายุ สัญชาติ ที่อยู่ สถานะการสมรส วันที่จ้างงาน ค่าจ้างและการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้าง บทลงโทษที่
ได้รับ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทางาน และวันที่และเหตุผลในการเลิกจ้าง
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 การตักเตือน
 การปรับ โดยต้องไม่มากไปกว่าค่าจ้าง 5 วันต่อความผิดหนึ่งครั้ง และต้องไม่มีการ
เก็บค่าปรับในเดือนหนึ่งรวมแล้วมากกว่าค่าจ้าง 5 วัน
 การพักงานและหักค่าจ้างเป็นเวลาไม่เกิน 10 วัน
 การยกเลิกหรือการชะลอการให้โบนัสตามเวลา หากว่าสถานประกอบการนั้นมีระบบ
การให้โบนัสดังกล่าว โดยสามารถทาได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี และต้องไม่เกินครั้งละ 6
เดือน
 การยกเลิกหรือการชะลอการเลื่อนตาแหน่ง หากสถานประกอบการนั้นมีระบบการ
เลื่อนตาแหน่งดังกล่าว โดยสามารถกระทาได้ไม่เกิน 1 รอบของการเลื่อนตาแหน่ง
 การยุติการจ้างงานโดยจ่ายค่าชดเชย
 การยุติการจ้างงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย โดยจะกระทาได้ภายใต้เหตุผลที่ถูกระบุไว้
ตามมาตรา 120 ของกฎหมายแรงงานเท่านั้น
ในการยุติสัญญาการจ้างงาน หากว่าเป็นการจ้างงานผ่านสัญญาที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาที่
แน่นอน นายจ้างหรือลูกจ้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องการยุติสัญญาการจ้างงานดังกล่าว จะต้องแจ้งให้
อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วัน หรือในกรณีที่เป็นลูกจ้างรายวัน
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
 1 สัปดาห์ หากลูกจ้างนั้นมีอายุการทางานระหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปี
 2 สัปดาห์ หากลูกจ้างนั้นมีอายุการทางานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 1 เดือน หากลูกจ้างนั้นมีอายุการทางานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
อย่างไรก็ตาม ภายใต้มาตรา 120 ของกฎหมายแรงงาน นายจ้างสามารถบอกเลิกจ้างได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากลูกจ้างกระทาความผิดต่อไปนี้
 ลู ก จ้างส าแดงเอกสารยืนยันตัวบุค คลหรือสั ญชาติที่เป็นเท็จ หรือ ส่ งเอกสารหรือ
หนังสือรับรองที่เป็นเท็จ
 ลูกจ้างถูกเลิกจ้างในระหว่างช่วงทดลองงาน
 ลูกจ้างกระทาความผิดอันก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สินของนายจ้าง
และได้มีการแจ้งให้กระทรวงแรงงานฯ ทราบภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
 ลู ก จ้ า งละเมิ ด ข้ อ ก าหนดด้ า นความปลอดภั ย ในสถานที่ ท างาน หากข้ อ ก าหนด
ดังกล่าวได้รับการติดประกาศหรือแจ้งให้ทราบแก่ลูกจ้างนั้นแล้ว

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

4-16

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 ลูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หลักตามสัญญาการจ้างงานได้ และไม่สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องดังกล่าวหลั งจากที่มีการสอบสวนและแจ้งเตือ นอย่างเป็นลายลั กษณ์
อักษรแล้ว
 ลูกจ้างเปิดเผยความลับใดๆ ของสถานประกอบการของตน
 ลูกจ้างถูกตั ดสินอย่างถึ งที่สุ ดโดยศาลในความผิดเกี่ยวกับเกียรติยศ ความสุจริต
หรือจริยธรรมสาธารณะ
 ลูกจ้างถูกพบว่าเมาสุราหรือเสพยาเสพย์ติดในเวลาทางาน
 ลูกจ้างกระทาการคุกคามนายจ้าง ผู้จัดการ หรือเพื่อนร่วมงาน
 ลูกจ้างขาดงานโดยไม่มีเหตุอันควรเกินกว่า 20 วันต่อปี หรือเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
ในทางกลับกัน มาตรา 121 ของกฎหมายแรงงานก็ให้สิทธิแก่ลูกจ้างในการออกจากงาน
โดยไม่ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้า หากว่านายจ้างละเมิดพันธกรณีของตนต่อลูกจ้างภายใต้
สัญญาจ้างหรือภายใต้กฎหมายแรงงาน หรือหากนายจ้างหรือผู้แทนทางกฎหมายของนายจ้าง
กระทาการคุกคามลูกจ้าง
สาหรับลูกจ้างที่ได้ทางานมาแล้วเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการคานวณ
ค่ าชดเชยในอัต ราต่อ ไปนี้เมื่อ มีก ารยุติการจ้างงาน โดยเป็นการค านวณบนฐานของเงินเดือน
สุดท้ายของการทางาน และนับเฉพาะวันทางานที่ได้รับค่าจ้าง
 ค่าชดเชยเทียบเท่ากับค่าจ้าง 21 วันต่อระยะเวลาการทางานทุกๆ 1 ปี สาหรับช่วง 5
ปีแรกของการทางาน
 ค่าชดเชยเพิ่มเติมเทียบเท่ากับค่า จ้างอีก 30 วันต่อระยะเวลาการทางานทุกๆ 1 ปี
หลังจากนั้น
 เศษของปีที่ทางานให้ถูกนามาคานวณด้วย ตราบเท่าที่ลูกจ้างนั้นได้ทางานอย่าง
ต่อเนื่องมาครบ 1 ปีแล้ว
 ค่าชดเชยรวมทั้งหมดต้องไม่เกินค่าจ้างของ 2 ปี
ทั้งนี้ หากลู ก จ้างลาออกจากงานโดยความสมัค รใจของตนเอง การจ่ายค่ าชดเชยจะ
เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 หากเป็นลูกจ้างตามสัญญาการจ้างงานที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาแน่นอน และมีระยะเวลา
การทางานอย่างต่อเนื่องระหว่าง 1 ปีถึง 3 ปี จะได้รับค่าชดเชยในอัตรา 1 ใน 3
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 หากเป็นลูกจ้างตามสัญญาการจ้างงานที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาแน่นอน และมีระยะเวลา
การทางานอย่างต่อเนื่องระหว่าง 3 ปีถึง 5 ปี จะได้รับค่าชดเชยในอัตรา 2 ใน 3
 หากเป็นลูกจ้างตามสัญญาการจ้างงานที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาแน่นอน และมีระยะเวลา
การทางานอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 5 ปี จะได้รับค่าชดเชยในอัตราเต็ม
 หากเป็นลูก จ้างตามสัญญาการจ้างงานที่ มีระยะเวลากาหนดแน่นอน และลูกจ้าง
ลาออกจากงานก่อนที่ระยะเวลาตามสัญญาจะสิ้นสุดลง จะไม่ได้รับค่าชดเชยเว้นแต่
จะได้ทางานมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 ปี
 หากลูกจ้างลาออกด้วยตนเองและไม่ได้แจ้งให้นายจ้างทราบโดยไม่ได้มีเหตุต าม
มาตรา 121 จะไม่ได้รับการจ่ายค่าชดเชย
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้มีการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าไว้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี
ในทางปฏิบัติ แรงงานต่างชาติที่จะเข้าไปทางานในสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์มักจะได้รับการคุ้มครอง
จากรัฐบาลของประเทศของตนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านค่าจ้างเกินสมควร โดยในกรณีของ
ไทย คณะผู้วิจัยได้รับทราบข้อมูลจากการเดินทางไปเก็บข้อมูลเชิงลึกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ว่า
รัฐบาลไทยจะอนุญาตให้แรงงานไทยเดินทางเข้าไปทางานในสหรัฐอาหรั บเอมิเรตส์ก็ต่อเมื่อได้รับ
ค่าตอบแทนอย่างน้อย 1,800 Dirham ต่อเดือน17
ชั่วโมงการทางานตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายแรงงานเป็นดังต่อไปนี้
 ชั่วโมงการทางานตามปกติจะต้องไม่มากไปกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่มากไปกว่า
48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 ชั่วโมงการทางานตามปกติสาหรับผู้ที่ทางานในสาขาการค้า โรงแรม โรงอาหาร การ
รักษาความปลอดภัย หรืออาชีพอื่นใดตามที่รัฐมนตรีกาหนด อาจถูกขยายออกเป็น
9 ชั่วโมงต่อวันได้
 ชั่วโมงการทางานตามปกติจะต้องถูกหักลดลงมา 2 ชั่วโมงในช่วงเดือนรอมฎอน
 ลูกจ้างต้องได้รับการจัดให้มีเวลาพักอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังจากทางานเป็นเวลาไม่
เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ยกเว้นแต่จะมีความจาเป็นในทางเทคนิคหรือทางเศรษฐกิจ
ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี
17

อัตราค่าจ้างดังกล่าวอาจมีความแตกต่างกันไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ
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 หากลูกจ้างมีความจาเป็นต้องทางานล่วงเวลา ลูกจ้างดังกล่าวต้องได้รับค่าล่วงเวลา
เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้างรายชั่วโมงนั้น18
 หากลู ก จ้ า งมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งท างานล่ ว งเวลา และเป็ น การท างานล่ ว งเวลาใน
ระหว่าง 21.00 น. จนถึง 04.00 น. ลูกจ้างดังกล่าวต้องได้รับค่าล่วงเวลาเพิ่มเติมใน
อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายชั่วโมงนั้น
 การทางานล่วงเวลาต้องไม่มากไปกว่าวันละ 2 ชั่วโมง เว้นแต่จะมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งยวดเพื่อการหลีกเลี่ยงความเสียหายร้ายแรง อุบัติเหตุร้ายแรง หรือแก้ไขหรือ
บรรเทาผลกระทบจากเหตุเหล่านั้น
 ลูกจ้างทุกคน ยกเว้นลูกจ้างรายวัน จะต้องได้รับการจัดสรรให้วันศุกร์เป็นวันหยุด
แต่หากลูกจ้างมีความจาเป็นต้อ งทางานในวัน ศุกร์ ลูกจ้างดังกล่าวต้องได้รั บการ
จัดสรรวันหยุดชดเชยหรือได้รับค่าจ้างเพิ่มเติมอีกร้อยละ 50 ของวันทางานนั้น และ
ลูกจ้างต้องไม่ถูกร้องขอให้ทางานในวันศุกร์มากกว่า 2 สัปดาห์ติดต่อกัน
 ข้อบังคับด้านชั่ว โมงการทางานข้างต้น จะไม่ถูกบังคับ ใช้กับลูกจ้างในตาแหน่งผู้
ควบคุมงานหรือผู้บริหารระดับสูง ตามรายละเอียดที่รัฐมนตรีจะกาหนด และไม่ให้
บังคับใช้กับลูกเรือหรือคนทางานบนเรือ
ในส่วนของวันหยุด ลูกจ้างต้องได้รับวันหยุดตามเทศกาลซึ่งได้รับค่าจ้างดังต่อไปนี้19








วันปีใหม่ตามปฏิทินอิสลาม 1 วัน
วันปีใหม่ตามปฏิทินสากล (1 มกราคม) 1 วัน
วัน Eid al Fitr (วันละศีลอด) 2 วัน
วัน Eid al Adha และวัน Arafat (วันศักดิ์สิทธิ์หลังประกอบพิธีฮัจจ์) 3 วัน
วันเกิดศาสดามุฮัมหมัด 1 วัน
วัน Isra and Mi'raj (คืนศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม) 1 วัน
วันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (2 ธันวาคม) 1 วัน

ในส่วนของการลาพักร้อน ลูกจ้างต้องได้รับวันลาพักร้อนโดยได้รับค่าจ้างดังต่อไปนี้

18

โดยทั่วไปแล้วจะคานวณจากอัตราค่าจ้างปกติ (Ordinary Wage) ซึ่งไม่รวมถึงค่าจ้างที่อยู่ในรูปของสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งจะถูกระบุ
ไว้ตามสัญญาจ้าง
19 วันหยุดตามปฏิทินของศาสนาอิสลามจะเกิดขึ้นในวันที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละปีในปฏิทินสากล โดยทั่วไปแล้วมักจะครบรอบปี
ใน 11 วันก่อนวันของปีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นปฏิทินจันทรคติ และมีจานวนวันใน 1 ปีเพียง 354-355 วัน
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 วันลาพักร้อนอย่างน้อย 2 วันต่อระยะเวลาการทางานหนึ่งเดือน หากมีระยะเวลาการ
ทางานระหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปี
 วันลาพักร้อนอย่างน้อย 30 วันต่อปี หากมีระยะเวลาการทางานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ในกรณีที่ลูกจ้างเกิดการเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากการทางาน ลูกจ้างต้องแจ้งให้นายจ้าง
ทราบภายใน 2 วัน และในจ้างจะต้องดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการตรวจรักษา
นอกจากนี้ ลูกจ้างมีสิทธิในการลาป่วยได้ไม่เกิน 90 วันต่อปี และได้รับค่าจ้างในอัตราต่อไปนี้20





การลาป่วย 15 วันแรก ได้รับค่าจ้างในอัตราเต็ม
การลาป่วย 30 วันถัดมา ได้รับค่าจ้างในอัตรากึ่งหนึ่ง
การลาป่วยอีก 45 วันที่เหลือหลังจากนั้น ไม่ได้รับค่าจ้าง
หากลูกจ้างไม่สามารถกลับมาทางานได้ หลังจากระยะเวลา 90 วันข้างต้นสิ้นสุดลง
นายจ้างสามารถบอกเลิกจ้างได้ โดยต้องจ่ายค่าชดเชยตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
 หากลูกจ้างได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยจนไม่สามารถทางานต่อไปได้ และ
ได้ลาออกตั้งแต่ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 45 วันแรกข้างต้น นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างใน
ส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ตลอดช่วงเวลา 45 วันข้างต้น
นอกจากนี้ ลูกจ้างยังมีสิทธิในการลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างเพื่อเดินทางไปแสวงบุญ 1 ครั้ง
ตลอดอายุการทางาน โดยการลาดังกล่าวต้องไม่ถูกนับรวมกับวันลาอื่นๆ และต้องไม่มากกว่า 30 วัน
ส าหรับลู ก จ้างที่อ าศัยอยู่ใ นพื้นที่ ห่างไกลซึ่งไม่มี ระบบการคมนาคมตามปกติเ ข้ า ถึ ง
ตามที่รัฐมนตรีกาหนด นายจ้างจะต้องจัดให้มีสวัสดิการด้านการขนส่ง ที่อยู่อาศัย น้าดื่ม อาหาร
การปฐมพยาบาล และการพักผ่อนหย่อนใจตามความเหมาะสมแก่ลูกจ้างเหล่านั้น
การจัดตั้งสหภาพแรงงานไม่ได้รับอนุญาตให้กระทาได้ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการ
ประท้วงหยุดงานอาจถูกใช้เป็นเหตุให้นายจ้างออกคาสั่งพักงานแก่ลูกจ้างที่ทาการประท้วงได้

20

อย่างไรก็ตาม หากความเจ็บป่วยนั้นเป็นผลโดยตรงจากการดื่มสุราหรือใช้ยาเสพติด นายจ้างไม่จาเป็นต้องจ่ายค่าจ้างในระหว่าง
การลาป่วย
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การคุ้มครองความปลอดภัยในการทางาน
กฎหมายแรงงานได้กาหนดให้นายจ้างต้องให้ความคุ้มครองความปลอดภัยในการทางาน
ในลักษณะดังต่อไปนี้
 นายจ้ า งต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารป้ อ งกั น อย่ า งเพี ย งพอ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งอั น ตรายจากการ
บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการทางาน รวมไปถึงป้องกันการเกิดอัคคีภัยและการ
ป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การทางาน
 นายจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทั้งหมดตามที่กระทรวงแรงงานฯ
กาหนด และลูกจ้างจะต้องใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ปฏิบัติตามคาสั่งด้านความ
ปลอดภัยของนายจ้าง และหลีกเลี่ยงการทางานในลักษณะที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
 นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทางาน และต้อง
ติดประกาศขั้นตอนด้านความปลอดภัยไว้ในสถานที่ ทางาน โดยประกาศดังกล่าว
ต้องเป็นภาษาอาหรับ และอาจทาสาเนาเป็นภาษาอื่นได้หากจาเป็น
 นายจ้างต้องจัดให้มีกล่องปฐมพยาบาลที่มีอุปกรณ์ตามที่กระทรวงแรงงานฯ กาหนด
อย่างน้อย 1 กล่องต่อจานวนลูกจ้างทุกๆ 100 คน
 นายจ้างต้องจัดให้สถานที่ทางานมีความสะอาดและการระบายอากาศอย่ างเพียงพอ
รวมถึงมีแสงสว่าง น้าดื่ม และห้องน้าตามความเหมาะสม
 นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจร่างกายลูกจ้างอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ 6 เดือนสาหรับ
ลูกจ้างที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคจากการทางาน21
 นายจ้างต้องกาหนดบทลงโทษทางวินัยสาหรับลูกจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้าน
ความปลอดภัย
ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการทางาน นายจ้างต้องแจ้งให้ตารวจและ
กระทรวงแรงงานฯ ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และต้องเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้าง
จนกว่าลูกจ้างนั้น จะหายขาดหรือกลายเป็นผู้ ทุพพลภาพถาวร ทั้งนี้ หากการบาดเจ็บดังกล่ าว
ทาให้ลูกจ้างไม่สามารถทางานได้ นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงในอัตราเต็มในระหว่างช่วงเวลา 6 เดือน
แรกของการรัก ษานั้น และจ่ายค่ าแรงในอัต รากึ่งหนึ่งในระหว่างช่ว งเวลา 6 เดือ นถั ดมา หรือ

21

รายชื่ อ ของโรคจากการท างานที่ ก ฎหมายก าหนด สามารถดู ไ ด้ ที่ http://gulfnews.com/guides/life/law-finance/guide-tooccupational-diseases-relating-to-the-uae-labour-law-1.1571540
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จนกระทั่งลูกจ้างผู้นั้นหายขาด ถูกระบุว่าเป็นผู้ทุพพลภาพถาวร หรือถึงแก่กรรม แล้วแต่ว่าอย่าง
ใดจะเกิดขึ้นก่อน
ในกรณีที่การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการทางานทาให้ลูกจ้างถึงแก่กรรม นายจ้าง
ต้อ งจ่ายค่ าชดเชยให้ แ ก่ ค รอบครัว ของลู ก จ้ างในอัต ราเท่า กับค่ า จ้า ง 24 เดือ น โดยค่ าชดเชย
ดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 18,000 Dirham และไม่มากกว่า 35,000 Dirham หรือในกรณี ที่ลูกจ้าง
ผู้ นั้ น กลายเป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพถาวร จะต้ อ งมี ก ารจ่ า ยค่ า ชดเชยแก่ ลู ก จ้ า งผู้ นั้ น ในอั ต ราส่ ว นที่
กฎหมายกาหนดตามประเภทของอาการทุพพลภาพนั้น 22 อย่างไรก็ตาม หากการบาดเจ็บที่ไม่ถึง
แก่ความตายนั้นเกิ ดจากความจงใจหรือความประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ายแรงของตัวลู กจ้างเอง
นายจ้างไม่จาเป็นต้องให้การชดเชยดังกล่าว
4.3.3 กฎหมายที่ดิน
ในระบบกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การครอบครองที่ดินของนักลงทุนต่างชาติ
อยู่ ภ ายในเขตอ านาจของแต่ ล ะรั ฐ ซึ่ ง มี ก ฎหมายและหน่ ว ยงานที่ ค วบคุ ม แตกต่ า งกั น ไป แต่
โดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของสหรัฐเอมิเรตส์ได้ ผ่านสัญญาเช่าใน 2
ลั ก ษณะคื อ (1) สั ญ ญาในลั ก ษณะที่ เ รี ย กว่ า Usufruct ซึ่ ง เป็ น การครอบครองอาคารหรื อ
อสังหาริมทรัพย์ที่มีอ ยู่เดิมโดยไม่ทาการเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเวลา 99 ปี หรือ (2)
สัญญาในลักษณะ Musataha ซึ่งเป็นสิทธิใ นการใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ ทธิใ นการก่อ สร้ าง
อสังหาริมทรัพย์บนที่ดินดังกล่าวเป็นเวลา 50 ปี
สาหรับการถือครองอสังหาริมทรัพย์ ในลักษณะ Freehold ซึ่งเป็นการถือครองโดยไม่
จากัดระยะเวลา จะสามารถกระทาได้ใ นรัฐอาบูดาบี ดูไบ อัจมาน ราสอัลไคมาห์ และชาร์จาห์
เท่ า นั้ น และสามารถกระท าได้ เ ฉพาะในพื้น ที่ พิ เ ศษที่ก ฎหมายกาหนดไว้ เ ท่ า นั้ น ส่ ว นการใช้
ประโยชน์จากที่ดินในพื้ นที่ Free Zone หน่ว ยงานผู้ รับผิ ดชอบของ Free Zone แต่ล ะแห่งจะมี
เงื่อนไขในการเช่าหรือการครอบครองที่ดินที่แตกต่างกันไป
ในกรณีของรัฐดูไบ หน่วยงานหลั กที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านที่ดินในดูไบคื อ
Dubai Land Department การใช้ประโยชน์จากที่ดินของชาวต่างชาติในดูไบสามารถกระทาได้ผ่าน
สั ญ ญา Usufruct หรื อ Musahata นอกจากนี้ ภ ายใต้ Regulation No. 3 of 2006 Determining
22

รายการของการบาดเจ็บจากการทางานและค่าชดเชยที่กฎหมายกาหนด สามารถดูได้ที่ http://gulfnews.com/guides/life/lawfinance/guide-to-occupational-injuries-in-accordance-with-uae-labour-law-1.1571558
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Areas for Ownership by Non-UAE Nationals of Real Property in the Emirate of Dubai ยังได้
มีก ารก าหนดพื้ น ที่ที่ ชาวต่ างชาติส ามารถถื อ ครองที่อ สั งหาริม ทรัพ ย์ใ นลั กษณะ Freehold ได้
จานวน 23 แปลง23
ส าหรับกรณี ของรัฐอาบูด าบี หน่ว ยงานหลั กที่ดูแลด้านที่ ดินและอสั งหาริ มทรัพ ย์ คื อ
หน่วยงานเทศบาล (Municipality) ของเมืองต่างๆ ภายใต้ Department of Municipal Affairs and
Transport การถือครองอสั งหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติใ นอาบูดาบีส ามารถทาได้ผ่ านสั ญ ญา
Usufruct หรือ Musataha เช่นเดียวกับในกรณีของรัฐดูไบ ส่วนพื้นที่ที่ชาวต่างชาติส ามารถถื อ
ครองอสังหาริมทรัพย์แบบ Freehold ได้จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า Investment Zone24 เช่น
Saadiyat Island, Reem Island, Raha Beach, Al Reef, Yas Island, Hydra Village เป็นต้น
4.3.4 กฎหมายการเงินและการธนาคาร และการควบคุมเงินตราระหว่างประเทศ
โดยภาพรวมแล้ ว สหรัฐอาหรั บเอมิ เ รตส์ มี ร ะบบกฎหมายการเงิ นและการธนาคารที่
ค่อนข้างเปิดกว้างและมีความเป็นสากล หน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่กากับดูแลสถาบันการเงินใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือ Central Bank of the UAE ซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศ ใช้อานาจ
ภ า ย ใ ต้ Union Law No. 10 of 1980 Concerning Central Bank, the Monetary System, and
Organization of Banking ในการกากับดูแลระบบการเงินการธนาคาร ตลอดจนสถาบันการเงิน
ต่างๆ ทั้งสถาบันการเงินอิสลามและสถาบันการเงินในระบบปกติ ส่วนการกากับดูแลตลาดทุนของ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะอยู่ภายใต้อานาจของ Securities and Commodities Authority (SCA)
การใช้บริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถกระทาได้
เหมือนกับธนาคารในประเทศอื่นทั่วไป ชาวต่างชาติสามารถเปิดบัญชีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้
โดยมีขั้นตอนตามปกติ เพียงแต่จะต้องมีวีซ่าที่มีสถานะของการมีถิ่นพานัก (Residency) ที่มีอายุ
เหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ณ ขณะที่ทาการเปิดบัญชี บริการอื่นๆ เช่นการฝาก-ถอน การใช้ตู้
ATM หรือบัตรเครดิต สามารถกระทาได้โดยง่ายเช่นเดียวกับบริการธนาคารในประเทศอื่นๆ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกกาหนดไว้ให้ผูกกับ
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม GCC) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ
3.67 Dirham ต่อดอลลาร์สหรัฐ การแลกเปลี่ยนและการโอนเงินตราต่างประเทศในสหรัฐอาหรับ
23
24

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dubailand.gov.ae/English/RulesRegulations/Pages/RealEstateLegislation.aspx หน้า 131
พื้นที่พิเศษสาหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการประกาศไว้โดย Abu Dhabi Executive Council
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เอมิเรตส์โดยทั่วไปแล้วสามารถทาได้โดยไม่มีข้อจากัด ยกเว้นแต่เพียงในประเด็นเกี่ยวกับความ
มั่นคงหรือการต่อต้านการฟอกเงิน
ในปี 2008 Central Bank of the UAE ร่วมกับบริษัทผู้แลกเงินเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต่างๆ ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งสมาคมของบริษัทผู้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เรียกว่า Foreign
Exchange and Remittance Group (FERG) ซึ่งสมาชิกของสมาคมดังกล่าวทาหน้าที่เป็นช่องทาง
หลักในการแลกเปลี่ยนและส่งเงินไปยังต่างประเทศ โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของระเบียบการ
ต่ อ ต้ า นการฟอกเงิ น (Anti-Money Laundering Regulations: AML) ของ Central Bank of the
UAE
4.3.5 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
คื อ Ministry of Economy โดยมี ห น่ ว ยงานย่ อ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่ Trade Mark Department,
Industrial Property Department และ Copyright Department นอกจากนี้ หน่วยงานในระดั บ รัฐ
อย่างเช่นกรมตารวจหรือกรมศุลกากรของแต่ละรัฐก็มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้วยเช่นกัน
ความตกลงระหว่ า งประเทศด้ า นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาภายใต้ ข อบเขตขององค์ ก าร
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ที่ ส หรั ฐ อาหรั บ
เอมิเรตส์ได้ลงนามไว้ ได้แก่










WIPO Convention
Paris Convention
Patent Cooperation Treaty
WIPO Copyright Treaty
Berne Convention
Rome Convention
WIPO Performances and Phonograms Treaty
Marrakesh VIP Treaty
Beijing Treaty on Audiovisual Performances (ปัจจุบันยังไม่มีผลบังคับใช้)
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สิทธิบัตร
กฎหมายฉบับหลักที่กากับดูแลด้านสิทธิบัตรของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือ Federal Law
No. 31 of 2006 Pertaining to the Industrial Regulation and Protection of Patents, Industrial
Drawings, and Designs และมีหน่วยงานผู้ รับผิ ดชอบหลั กคือ Industrial Property Department
นอกจากนี้ ภายใต้ความร่วมมือของประเทศกลุ่ม GCC สิทธิบัตรของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
ประเทศ GCC อื่นๆ ยังได้รับความคุ้ มครองทั่ว ทั้ง ภู มิ ภ าค GCC ภายใต้ค วามดู แลของ GCC
Patent Office ซึ่งมีสานักงานอยู่ในกรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย
สิ ทธิ บัต รในสหรั ฐอาหรั บเอมิ เ รตส์ มี ไว้ใ ห้ส าหรั บ สิ่ ง ประดิษ ฐ์ ที่เ ป็ นสิ่ งใหม่ มีขั้นของ
นวัตกรรมที่สูงขึ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งต่อไปนี้
ไม่สามารถรับความคุ้มครองจากสิทธิบัตรได้





พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หรือวิธีการทางชีวภาพในการประดิษฐ์พืชหรือสัตว์
วิธีการวินิจฉัยโรค การบาบัดรักษา และการผ่าตัด สาหรับมนุษย์และสัตว์
หลักการ การค้นพบ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
แนวปฏิบัติ กฎ หรือวิธีการในการดาเนินธุรกิจ การดาเนินกิจกรรมทางความคิด หรือ
การเล่นเกม
 การประดิษฐ์ที่อาจนาไปสู่การละเมิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของสาธารณชน
สิ่งประดิษฐ์ที่จดทะเบียนสิทธิบัตรจะได้รับการคุ้มครองในการผลิต การใช้ประโยชน์ และ
การขาย ให้ตกเป็นสิทธิขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร โดยมีระยะเวลาการคุ้มครองทั้งสิ้น 20 ปี นับจาก
วันที่ได้มีการยื่นคาขอ และผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องชาระค่าธรรมเนียม 25เป็นประจาทุกปีเพื่อให้การ
คุ้มครองยังคงผลบังคับใช้อยู่
เครื่องหมายการค้า
กฎหมายฉบับหลักที่กากับดูแลด้านเครื่องหมายการค้ าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คื อ
Federal Law No. 37 of 1992 on Trademarks และมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักคือ Trade Mark
Department อย่ า งไรก็ ดี การกระท าผิ ด บางอย่ า งเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งหมายการค้ า เช่ น การใช้
25

ดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ที่ http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ae.pdf

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/การทาธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

4-25

เครื่องหมายการค้าที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อผู้บริโภค อาจถูกนับรวมเป็นความผิดภายใต้
กฎหมายคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและกฎหมายการค้ า ฉบั บ อื่ น ๆ ด้ ว ย เช่ น Federal Commercial
Transactions Law No. 18 of 1993 หรื อ Consumer Protection Law No. 24 of 2006 เป็ น ต้ น
รวมถึงการกระทาความผิดบางอย่างอาจมีโทษทางอาญาด้วย
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้หมายรวมถึงกลุ่มของข้อความ สัญลักษณ์ รวมถึง
เสี ย งใดๆ ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ เพื่ อ ใช้ บ่ ง ชี้ ว่ า สิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นึ่ ง ๆ เป็ น ของเจ้ า ของ
เครื่ อ งหมายการค้ า นั้ น การจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า แต่ ล ะครั้ ง จะให้ ค วามคุ้ ม ครอง
เครื่องหมายการค้านั้นเป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่ยื่นคาขอ และสามารถต่ออายุได้ อย่างไรก็ตาม
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจถูกยกเลิกได้ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีการใช้
ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน
ลิขสิทธิ์
กฎหมายฉบับหลักที่กากับดูแลด้านลิขสิทธิ์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือ Federal Law
No. 7 of 2002 Concerning Copyrights and Neighboring Rights และมีหน่ว ยงานผู้ รับผิดชอบ
หลักคือ Copyright Department ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีให้แก่งานสร้างสรรค์ต่างๆ อันรวมไปถึงงาน
วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแสดง ดนตรี งานสถาปัตยกรรม ภาพวาด ภาพถ่าย ฯลฯ
ลิ ขสิ ทธิ์ จะถื อ ได้ว่าเกิ ดขึ้นในทันทีที่มีการสร้ างสรรค์ งานดังกล่ าว อย่างไรก็ดี ในการบังคั บใช้
มาตรการคุ้ มครองในทางปฏิบัติ ผู้ ส ร้างสรรค์ จาเป็นต้อ งจดทะเบียนลิ ขสิ ทธิ์ ใ นงานของตนกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบข้างต้น
ระยะเวลาของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 งานของผู้สร้างสรรค์จะได้รับการคุ้มครองตลอดอายุขัยของผู้สร้างสรรค์ และได้รับ
ความคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต
 ในกรณี ที่มีผู้ ส ร้ า งสรรค์ ร่ว มกั น หลายคน ให้นับจากวัน ที่ผู้ ส ร้ างสรรค์ ค นสุ ด ท้ า ย
เสียชีวิต
 ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้มีการคุ้มครองเป็นเวลา 50 ปีนับจากวันที่ได้มี
การตีพิมพ์เป็นครั้งแรก
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 ในกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้มีการคุ้มครองเป็นเวลา 50 ปีนับจากวันที่ได้มี
การตีพิมพ์เป็นครั้งแรก
 ในกรณีของงานที่เป็นงานศิลปะแบบประยุก ต์ ให้มีการคุ้มครองเป็นเวลา 25 ปีนับ
จากวันที่ได้มีการตีพิมพ์เป็นครั้งแรก
 ในกรณีที่เป็นการคานวณอายุการคุ้มครองจากวันที่ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก ไม่ให้ถือว่า
การตีพิมพ์ครั้งต่อๆ ไปเป็นการเริ่มนับระยะเวลาการคุ้มครองใหม่ ยกเว้นในกรณี
ของการตีพิมพ์ส่วนต่อๆ ไปของงาน ซึ่งจะถือเป็นชิ้นงานใหม่ที่แยกออกจากงานเดิม
 การคุ้มครองงานของนักแสดงจะมีอายุ 50 ปีนับจากวันที่ทาการแสดงนั้น หรือนับ
จากวันที่ได้มีการบันทึกเสียงหากว่ามีการบันทึกเสียงงานดังกล่าว
 การคุ้มครองสิ่งบันทึกเสียงจะมีอายุ 50 ปีนับจากวันที่ได้มีการเผยแพร่สิ่งบันทึกเสียง
นั้น หรือนับจากวันที่ได้บันทึกเสียงนั้นหากว่าไม่ได้มีการเผยแพร่
 สิทธิขององค์กรผู้แพร่ภาพและกระจายเสียงจะได้รับการคุ้มครองเป็นเวลา 20 ปีนับ
จากวันที่มีการถ่ายทอดรายการแสดงนั้นๆ
การทาสาเนา การผลิตซ้า การจัดจาหน่าย หรือการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์จะถือเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงการผลิตหรือการนาเข้างานอันละเมิดลิขสิทธิ์หรืออุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี การใช้งานอย่างเป็นธรรม
(Fair-Use) เช่น การทาสาเนาเพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนตนในลักษณะที่ไม่ได้เป็นการค้า หรือการ
ใช้งานเพื่อการศึกษา ในลักษณะที่ไม่เป็นการกระทบต่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิ์
ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
งานออกแบบทางอุตสาหกรรม
กฎหมายฉบับหลั ก ที่กากั บดูแลด้านงานออกแบบทางอุตสาหกรรมของสหรัฐอาหรับ
เ อ มิ เ ร ต ส์ คื อ Federal Law No. 3 1 of 2 0 0 6 Pertaining to the Industrial Regulation and
Protection of Patents, Industrial Drawings, and Designs และมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักคือ
Industrial Property Department เช่นเดียวกับในกรณีของสิทธิบัตร
งานออกแบบทางอุตสาหกรรมจะได้รับการคุ้มครองก็ต่อเมื่อมีการจดทะเบียน 26 โดยงาน
ที่จะสามารถจดทะเบียนได้จะต้องเป็นงานที่ใหม่ มีนวัตกรรม และใช้ประโยชน์ในทางหัตถกรรม
หรือทางอุตสาหกรรมได้ รวมถึงต้องไม่เป็นงานที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงาม
26

อย่างไรก็ตาม งานที่ไม่ได้จดทะเบียนอาจได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิประเภทอื่น เช่น ลิขสิทธิ์ เป็นต้น
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ของสาธารณชน งานที่ได้รับการจดทะเบียนจะได้รับการคุ้มครองมิให้บุคคลอื่นนาเอางานออกแบบ
ดังกล่าวไปใช้ในการผลิตสินค้าของตน หรือนาเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบดังกล่าวโดย
ไม่ได้รับอนุญาต การคุ้มครองดังกล่าวจะมีระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่ได้มีการยื่นคาขอ และผู้จด
ทะเบียนจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเป็นประจาทุกปีเพื่อรักษาสถานะความคุ้มครองไว้
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บทที่ 5
ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในการศึกษาบทนี้ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุนในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ มีหน่วยงานที่กากับการจดทะเบียนธุรกิจ ในระดับรัฐบาลกลาง คือ Ministry of
Economy และหน่ ว ยงานระดั บ รั ฐ ที่ อ านวยความสะดวกให้ ผู้ ป ระกอบการในแต่ ล ะรั ฐ ได้ แ ก่
Department of Economic Development (DED) นอกจากนี้ ยังมี Registrar of Company (RoC)
ของแต่ละเขตปลอดอากร (Free Zone) ที่กากับดูแลการจัดตั้งธุรกิจภายในเขตปลอดอากรนั้นๆ
ทั้งนี้ เนื้อหาที่จะนาเสนอแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (5.1) ภาพรวมขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการ
ลงทุน (5.2) ขั้นตอนก่อนการจัดตั้งธุรกิจและขออนุมัติการลงทุน (Pre-Establishment Process)
(5.3) ขั้นตอนหลังการจัดตั้งธุรกิจ (Post-Establishment Process) และ (5.4) ขั้นตอนการออกจาก
ธุรกิจ (Exit Process)

5.1 ภาพรวมขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุน
ภาพรวมการดาเนินธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาหรับนักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติ
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการขออนุมัติการลงทุน ขั้นตอนหลัง
การจัดตั้งธุรกิจ และขั้นตอนการออกจากธุรกิจ ดังปรากฏรายละเอียดในภาพที่ 5-1 สาหรับขั้นตอน
การจัดตั้งธุรกิจและขออนุมัติการลงทุน นักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติที่ประสงค์จะจัดตั้งธุรกิจ ต้อง
พิจารณาเลือกประเภทธุรกิจที่จะดาเนินการระหว่าง 1) การจัดตั้งธุรกิจภายใต้กฎหมายของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ (Locally Incorporate) คือ Federal Law No. 2 of 2015 Concerning Commercial
Companies (Commercial Companies Law) ซึ่งสามารถจัดตั้งได้ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร
(Free-Zone) โดยมีรูปแบบการจดทะเบียนได้แก่ กิจการเจ้าของเดียว (Sole Proprietorship) และ
บริษัทจากัด (Limited Liability Company: LLC) กรณีจัดตั้งนอกเขตปลอดอากร นักลงทุนต่างชาติ
จะสามารถถือหุ้นได้เพียงไม่เกินร้อยละ 49 และอีกร้อยละ 51 ต้องเป็นนักลงทุนท้องถิ่น หรือกรณี
จัดตั้งในเขตปลอดอากร (Free Zone) จะไม่มีข้อกาหนดเรื่องการถือหุ้น แต่ บริษัทดังกล่าวจะไม่
สามารถจาหน่ายสินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภคในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยตรงได้ และ 2) การจัดตั้ง
ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ฎหมายต่ า งชาติ (Incorporating Under Foreign Law) ซึ่ ง มี ส านั ก งานใหญ่ ห รื อ
บริษัทแม่ตั้งอยู่ต่างประเทศ ได้แก่ สานักงานสาขา โดยสานักงานใหญ่มีการดาเนินการมาแล้ว
อย่ า งน้ อ ย 2 ปี กิ จ กรรมที่ ส านั ก งานสาขาสามารถด าเนิ น การได้ คื อ การส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ของ
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ส านั ก งาน ทั้ ง นี้ ส านั ก งานสาขาที่ จั ด ตั้ ง จะต้ อ งไม่ ด าเนิ น กิ จ กรรมเชิ ง พาณิ ช ย์ (Commercial
Activity) ใดๆ และสานักงานผู้แทน ต้องจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท
แม่หรือสานักงานใหญ่ ด้วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูล เชิญชวนบริษัทหรือลูกค้าให้เข้าร่วมโครงการ
ของสานักงานใหญ่ โดยมีการจากัดจานวนพนักงานของสานักงานผู้แทนไว้ไม่เกิน 4 คน
เมื่อนักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติ เลือกรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ แล้ว สามารถจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจด้วยการยื่นคาขอพร้อมเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ กรณีที่จัดตั้งนอก
เขตปลอดอากรให้ ยื่ น ต่ อ Department of Economic Development (DED) ของ Ministry of
Economy ส่ ว นการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ในเขตปลอดอากร จะต้ อ งยื่ น ค าขอต่ อ Registrar of Company
(RoC) ของแต่ละเขตปลอดอากร (Free Zone) ทั้งนี้ นักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติ สามารถดาเนินการ
ยื่นคาขอพร้อมเอกสารประกอบ ณ Department of Economic Development (DED) หรือ Registrar
of Company หรื อ ยื่ น ค าขอพร้ อ มเอกสารประกอบทางระบบออนไลน์ เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ท าการ
ตรวจสอบเอกสารแล้ว แจ้งนักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติให้จดจัดตั้งธุรกิจได้พร้อมชาระค่าธรรมเนียม
โดยการอนุญาตจัดตั้งธุรกิจ จะมีการระบุประเภทการดาเนินธุรกิจไว้ ได้แก่ ประเภทการค้า (Trade
License) ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial License) และ ประเภทการบริการ (Services License)
เป็ น ต้ น นอกจากการยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ แล้ ว ยั ง มี ขั้ น ตอนการขออนุ ญ าตหรื อ
ดาเนินการขึ้นทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ เช่น การขอใช้น้าประปา การขอใช้ไฟฟ้า
เป็นต้น ซึ่งจะนาเสนอรายละเอียดในหัวข้อที่ 5.2 ขั้นตอนก่อนการจัดตั้งธุรกิจและขออนุมัติการ
ลงทุน (Pre-Establishment Process)
สาหรับขั้นตอนหลังการจัดตั้งธุรกิจ ประกอบด้วย 1) การขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน สาหรับบริษัทจากัด สามารถยื่นแก้ไขทุนจดทะเบียนโดยต้องได้รั บความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหุ้น และ 2) การควบรวมกิจการ ถือเป็นกฎหมายใหม่สาหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นักลงทุน
ต่ า งชาติ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ มี สั ญ ชาติ ข องประเทศกลุ่ ม Gulf Cooperation Council (GCC)1 สามารถ
ดาเนินการได้เฉพาะการรับโอนกิจการ (Statutory Merger) ส่วนการเข้าซื้อกิจการ จะจากัดเฉพาะ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิก GCC เท่านั้น ซึ่งจะนาเสนอรายละเอียดในหัวข้อ ที่ 5.3 ขั้นตอนหลังการ
จัดตั้งธุรกิจ (Post-Establishment Process)
ในส่วนขั้นตอนการออกจากธุรกิจ นักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติสามารถออกจากธุรกิจได้
2 ลักษณะ คือ การลดทุน ด้วยการประชุมเพื่อขอมติจากผู้ถือหุ้น แจ้งเจ้าหนี้ รวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องซึ่งได้รับผลกระทบต่อการลดทุน แล้วจึงยื่นคาขอแก้ไขทุนจดทะเบียน และการเลิก/ปิด
1

บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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กิจการ กรณีธุรกิจที่จัดตั้งนอกเขตปลอดอากร ไม่ว่าจะเป็น บริษัทจากัด กิจการเจ้าของรายเดียว
สานักงานสาขา และสานักงานผู้แทน สามารถแจ้งเลิกต่อ Department of Economic Development
(DED) ของ Ministry of Economy ส่วนกรณีธุรกิจที่จัดตั้งในเขตปลอดอากร สามารถแจ้งเลิกต่อ
Registrar of Company ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนการออกจากธุรกิจ จะอยู่ในหัวข้อที่ 5.4 ขั้นตอน
การออกจากธุรกิจ (Exit Process)
ภาพที่ 5-1 ภาพรวมขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก UAE Free Zone. (http://www.uaefreezones.com/)
(เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 15 เมษายน 2560), Dubai Enomomy. (http://www.dubaided.ae/English/pages/default.aspx) (เข้ า ถึ ง
ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 15 เมษายน 2560) และ Abu Dhabi Department of Economic Development. (https://ded.abudhabi.ae/en)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)
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5.2 ขั้นตอนก่อนการจัดตั้งธุรกิจ (Pre-Establishment Process)
5.2.1 การเลือกดาเนินธุรกิจ
การจดทะเบียนดาเนินธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ของนักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติ
สามารถดาเนินการได้ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การจัดตั้งธุรกิจภายใต้กฎหมายสหรัฐอาหรับเอ
มิ เ รตส์ ซึ่ ง สามารถจั ด ตั้ ง ได้ ทั้ ง ในและนอกเขตปลอดอากร (Free-Zone) ได้ แ ก่ บริ ษั ท จ ากั ด
(Limited Liability Company: LLC) และกิจการเจ้ า ของรายเดี ยว (Sole Proprietorship) และ 2)
การจัดตั้งธุรกิจภายใต้กฎหมายต่างชาติ ซึ่งมีสานักงานใหญ่หรือบริษัทแม่ตั้งอยู่ต่างประเทศ ได้แก่
สานักงานสาขา และสานักงานผู้แทน
 การจัดตั้งธุรกิจภายใต้กฎหมายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
บริษัทจำกัด (Limited Liability Company: LLC)
ตาม Commercial Companies Law ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัทจากัดที่จัดตั้งเพื่อ
ดาเนินธุรกิจ จะต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ราย โดยต้องมีจานวน
คณะกรรมการบริษัทไม่เกิน 5 คน ซึ่ง Commercial Companies Law มีข้อกาหนดของสัดส่วนการ
ถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ไว้ไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด และอีกร้อยละ 51 ต้องเป็นของ
ผู้ถือหุ้นทีม่ ีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Local Partner)
กรณีนักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติ จัดตั้งธุรกิจในเขตปลอดอากร (Free-Zone) เรียกว่า
บริ ษั ท จ ากั ด ในเขตปลอดอากร (Free-Zone Limited Liability Company: FZ-LLC) ซึ่ ง จะมี
องค์ประกอบสาคัญเหมือนบริษัทจากัดนอกเขตปลอดอากร คือ มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป แต่ไม่
เกิน 50 ราย ทั้งนี้ ไม่ได้กาหนดให้มีผู้ถือหุ้นที่ มีสัญ ชาติสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ (Local Partner)
ร้อยละ 51 เหมือนบริษัทจากัดนอกเขตปลอดอากร แม้ว่าในกฎหมาย Commercial Companies
Law จะไม่มีการกาหนดทุนขั้นต่าของการจัดตั้งบริษัทจากัด แต่ละเขตปลอดอากรได้พิจ ารณา
กาหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่าตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตั้งแต่ 10,000-1,000,000 Dirham ซึ่ง
เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของเขตปลอดอากรนั้นๆ เช่น Jebel Ali Free Zone มี Companies
Implementing Regulations 2016 ก ากับอยู่ และ Media Zone Authority (MZA) จัดตั้งโดย Abu
Dhabi Law No. (12) of 2007 มี Media Zone – Abu Dhabi Companies Regulation 2016 กากับอยู่
เป็นต้น
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กิจกำรเจ้ำของรำยเดียว (Sole Proprietorship)
 กรณีจัดตั้งกิจการเจ้าของรายเดียวนอกเขตปลอดอากร จะเรียกว่า “บริษัททาง

วิ ช าชี พ (Professional Company หรื อ Civil Company)” โดยนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ
สามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 100 ในบางกิจกรรม และไม่ได้มีการกาหนดทุนจดทะเบียน
ขั้นต่าไว้ มีวัต ถุ ประสงค์ เ พื่อ ดาเนินธุ รกิจให้ค าปรึกษา และกิจกรรมทางวิ ช าชี พ
(Professional Activities) ซึ่ ง ผู้ จ ะด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในรู ป แบบนี้ ต้ อ งได้ รั บ ใบประกอบ
วิชาชีพนั้นๆ และไม่สามารถดาเนินการอื่นๆ นอกเหนื อจากกิจกรรมทางวิชาชีพที่
ระบุไว้ ดังนี้
-

บริการทางกฎหมายและทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
บริการสอบบัญชี
บริการด้านการจัดการและการจัดทาบัญชี
บริ ก ารที่ ป รึ ก ษาและศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด การและเศรษฐศาสตร์
(Managerial and Economic Consultancies and Studies)
บริการทางเทคนิค บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล
บริการด้านการศึกษา

 กรณีจัดตั้งกิจการเจ้าของรายเดียวในเขตปลอดอากร จะเรียกว่า “Free-Zone

Establishment” ซึ่งนักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติสามารถถือหุ้นเป็นเจ้าของกิจการใน
เขตปลอดอากรได้ร้อยละ 100 โดยไม่ต้องมีผู้มีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็น
หุ้ นส่ ว น ธุ รกิ จที่ล งทุนในเขตปลอดอากรส่ว นใหญ่เ ป็นธุรกิจในภาคอุต สาหกรรม
การค้า การบริการ และการให้บริการทางวิชาชีพ
 การจัดตั้งธุรกิจภายใต้กฎหมายต่างชาติ
สำนักงำนสำขำ (Branch Office)
สานักงานสาขา (Branch Office) เป็นไปตามกฎหมาย Commercial Companies Law
มาตรา 314 ว่าด้วยการจัดตั้ง สานักงานสาขาและสานักงานผู้แทนของบริษัทต่างชาติ (Foreign
Company) บริษัทต่างชาติที่ประสงค์จะตั้งส านักงานสาขาในสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ ต้อ งมี การ
ดาเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งสานักงานสาขา เพื่อดาเนิน กิจกรรม
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ส่งเสริมธุรกิจของส านักงานใหญ่ ห รือ บริษัทแม่ โดยการจัดตั้งส านักงานสาขาจะต้องได้รับการ
อนุญาตให้จัดตั้งสาขาจาก Ministry of Economy ทั้งนี้ สานักงานสาขาที่จัดตั้งจะต้องไม่ดาเนิน
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ (Commercial Activity) เช่น การนาเข้าส่งออกสินค้า เป็นต้น
สำนักงำนผู้แทน (Representative Office)
ส า นั ก ง า น ผู้ แ ท น ( Representative Office) เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ฎ ห ม า ย Commercial
Companies Law เช่นเดียวกับสานักงานสาขา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสานักงานผู้แทน คือ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทแม่หรือสานักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่นอกประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเ รตส์ ด้ว ยการประชาสั มพั นธ์ ข้อ มูล และการเชิญ ชวนบริษัทหรือ ลู กค้ าให้เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการของสานักงานใหญ่ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย Commercial Companies Law ได้จากัดจานวน
พนักงานของสานักงานผู้แทนไว้ไม่เกิน 4 คน
ส าหรั บ เขตปลอดอากรที่ นั ก ลงทุ น หรื อ บริ ษั ท ต่ า งชาติ ส ามารถเข้ า ลงทุ น ได้ มี
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมี
แรงจูงใจในการยกเว้นภาษีสาหรับนักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเขตปลอดอากร
ปัจจุบันเขตปลอดอากรของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีจานวน 45 แห่ง ตามตารางที่ 5-1 ที่แสดงถึง
เขตปลอดอากรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดังนี้
ตารางที่ 5-1 เขตปลอดอากรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รัฐ
Dubai (27)

เขตปลอดอากร
Dubai Airport Free Zone
Dubai Auto Zone
Dubai Cars and Automotive Zone
Dubai Design District
Dubai Flower Centre
Dubai Gold and Diamond Park
Dubai Healthcare City
Dubai Industrial City
Dubai International Academic City
Dubai International Financial Centre
Dubai Internet City
Dubai Knowledge Park
Dubai Logistics City
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รัฐ

Abu Dhabi (7)

Sharjah (3)

Fujairah (2)
Ras Al Khaimah (4)

Ajman (1)
Umm Al Quwain (1)

5-7

เขตปลอดอากร
Dubai Maritime City Authority
Dubai Media City
Dubai Multi Commodities Centre
Dubai Outsource Zone
Dubai Science Park
Dubai Silicon Oasis
Dubai Studio City
National Industries Complex
Dubai Textile City
Energy and Environment Park
International Humanitarian City
Jebel Ali Free Zone Authority
Jumeirah Lakes Towers Free Zone
Dubai Production City
Abu Dhabi Airport Business City
Abu Dhabi Airport Business City
Abu Dhabi Ports Company
Higher corporation for specialized economic zones/ ZonesCorp
Industrial City of Abu Dhabi
Masdar City
TwoFour54
Hamriya Free Zone Authority
Sharjah Airport Free Zone Authority
USA Regional Trade Center Free Zone
Creative City Fujairah
Fujairah Free Zone Authority
RAK Investment Authority Free Zone
RAK Maritime City
Ras Al Khaimah Free Trade Zone
Ras Al Khaimah Media Free Zone
Ajman Free Zone Authority
Umm Al Quwain Free Zone Authority

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจาก Emirates Diary.
(http://emiratesdiary.com/uae-tips/list-uae-freezones-career-websites) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560) และ UAE
Free Zone. (http://www.uaefreezones.com/) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)
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5.2.2 การจดทะเบียนธุรกิจ
จากรูปแบบธุรกิจที่นาเสนอข้างต้นในหัวข้อ 5.2.1 การจดทะเบียนดาเนินธุรกิจของนัก
ธุรกิจหรือบริษัทต่างชาติในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สามารถดาเนินการได้ 4 ประเภท ได้แก่





บริษัทจากัด (Limited Liability Company)
กิจการเจ้าของรายเดียว (Sole Proprietorship)
สานักงานสาขา (Branch Office)
สานักงานผู้แทน (Representative Office)

สาหรับกิจกรรมก่อนการจัดตั้งธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรณียื่นขอจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจนอกเขตปลอดอากร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจากัด กิจการเจ้าของรายเดียว สานักงานสาขา
และส านัก งานผู้ แ ทน นัก ลงทุนหรือ บริษั ทต่ างชาติส ามารถยื่ น จดทะเบี ย น ณ Department of
Economic Development (DED) ในพื้ น ที่ หรื อ ด าเนิ น การผ่ า นระบบออนไลน์ ที่ เ ว็ บ ไซต์ EServices ของแต่ละ DED ส่วนกรณียื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเขตปลอดอากร นักลงทุนหรือ
บริษัทต่างชาติจะต้องยื่นจดทะเบียน ณ Registrar of Company (RoC) ของแต่ละเขตปลอดอากร
หรือ ดาเนินการส่งคาขอพร้อมเอกสารประกอบผ่านอีแมลติดต่อของแต่ละเขตปลอดอากรนั้นๆ
ทั้งนี้ รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจประเภทบริษัทจากัด จะต้องดาเนินการจองชื่อบริษัท เมื่อได้
ชื่อบริษัทแล้ว จึงยื่นคาขอพร้อมเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสาร พร้อมรับ
ชาระค่าธรรมเนียยม หลังจากได้ รับการอนุญาตให้จัดตั้ง ธุรกิจเรียบร้อยแล้ว นักลงทุนหรือบริษัท
ต่างชาติสามารถดาเนินการขั้นตอนต่อไปในการขออนุญาตหรือดาเนินการขึ้นทะเบียนในส่วนที่
เกี่ ยวข้อ งกั บธุ รกิ จอื่นๆ คื อ การยื่นจดทะเบียนชาระภาษี การขอใช้ไฟฟ้าและประปา การขอ
อนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง และการขอจดทะเบี ย นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยสามารถสรุ ป ภาพรวมขั้ น ตอน
กิจกรรมก่อนการจัดตั้งธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ดังภาพที่ 5-2
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ภาพที่ 5-2 ขั้นตอนกิจกรรมก่อนจัดตั้งธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก UAE Free Zone. (http://www.uaefreezones.com/)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560), Dubai Enomomy. (http://www.dubaided.ae/English/pages/default.aspx) (เข้าถึง
ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560) และ Abu Dhabi Department of Economic Development. (https://ded.abudhabi.ae/en)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)

1) กรณีจัดตั้งธุรกิจนอกเขตปลอดอากร
ในขั้นตอนดาเนินการกรณี จัดตั้งธุ รกิจนอกเขตปลอดอากร ไม่ ว่าจะเป็น บริษัทจากัด
กิ จการเจ้ าของรายเดี ยว ส านัก งานสาขา และส านักงานผู้ แ ทน นักลงทุนหรือ บริ ษัท ต่ า งชาติ
สามารถยื่ น จดทะเบี ย น ณ Department of Economic Development (DED) ในพื้ น ที่ หรื อ
ดาเนินการผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ E-Services ของแต่ละ DED โดยมีรายละเอียดขั้นตอน
ดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ การยื่นจดทะเบียนชาระภาษี การขอใช้ไฟฟ้าและ
ประปา การขออนุญาตก่อสร้าง และการขอจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
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 การจองชื่อ
กำรจองชื่อ ณ Department of Economic Development (DED)
นักลงทุนต่างชาติที่จะจัดตั้งธุรกิจนอกเขตปลอดอากร สามารถจองชื่อบริษัท โดยติดต่อ
ณ DED ที่ ตั้ ง อยู่ ต ามรั ฐ ต่ า งๆ ของสาธารณรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ หรื อ ผ่ า นระบบออนไลน์
E-Services ของ DED ในการด าเนิ น การเบื้ อ งต้ น เจ้ า หน้ า ที่ จ ะตรวจสอบชื่ อ ซ้ าในระบบให้
นักลงทุนต่างชาติ หากชื่อบริษัทไม่ซ้ากับบริษัทอื่นๆ นักลงทุนสามารถกรอกแบบฟอร์มจองชื่อ
(Trade Name Application) พร้ อมแนบเอกสารส าเนาหนั งสื อเดิ นทางในกรณี นั กลงทุ นต่ างชาติ
ทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของหุ้นส่วน พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียม ทั้งนี้
หลักเกณฑ์การจองชื่อมีดังนี้






ไม่เป็นชื่อประเทศหรือรัฐ เช่น ดูไบ (Dubai) หรือ อาบูดาบี (Abu Dhabi) เป็นต้น
ไม่ขัดแย้งกับประเพณีศาสนาอิสลามและอาหรับ
ไม่สื่อหรือมีนัยยะถึงพระเจ้าหรือศาสนาอิสลาม
สามารถแปลเป็นภาษาอาหรับได้
บ่งชี้ถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่จะดาเนินการ

กำรจองชื่อผ่ำนระบบออนไลน์
การจองชื่อผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ E-Services2 ของ DED ของแต่
ละรัฐ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 หากใช้บริการ E-Services เป็นครั้งแรก ต้องสมัครเป็นสมาชิก เพื่อให้ได้ Username

และ Password สาหรับการใช้บริการยื่นคาขอ ติดตาม หรือแก้ไขการจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจ
 เมื่อได้ Username และ Password ให้ Login เข้าใช้งาน เลือกหัวข้อ “Trade Name”
แล้วเลือกตรวจสอบชื่อที่จะใช้ว่าซ้ากับบริษัทอื่นก่อนหน้าหรือไม่
2

เว็บไซต์ E-Services ของ DED ที่ให้บริการตามรัฐต่างๆ เช่น Abu Dhabi DED มีเว็บไซต์ที่ให้บริการ คือ
https://adbc.abudhabi.ae/CitizenAccess/ Dubai DED มีเว็บไซต์ที่ให้บริการ คือ
https://eservices.dubaided.gov.ae/Pages/Anon/GstHme.aspx?lid=1 และ Ajman DED มีเว็บไซต์ที่ให้บริการ คือ
https://www.ajmanded.ae/en/eservicedashboard.aspx เป็นต้น
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 หากรายชื่ อ ไม่ ซ้ า สามารถกรอกแบบฟอร์ ม ให้ เ รี ย บร้ อ ย พร้ อ มแนบเอกสารที่

เกี่ยวข้อง เช่น สาเนาหนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน สาเนาของคนชาติสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ที่เป็นหุ้นส่วน เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 70
kb ต่อไฟล์
 เลือกสาขาของ DED ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อชาระเงินธรรมเนียม โดยระบบจะให้หมายเลข
อ้างอิงการชาระเงิน หลังจากนั้นดาเนินการชาระค่าธรรมเนียม ณ DED ที่ระบุไว้
สาหรับการจองชื่อบริษัท ไม่ว่าจะดาเนินการ ณ DE หรือ ดาเนินการผ่านระบบออนไลน์
E-Services เมื่อจองชื่อบริษัท จะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียม ถือว่าการดาเนินการจองเรียบร้อย
ยกเว้ น หากเป็ น ภาษาอาหรั บ จะไม่ เ สี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม แต่ ห ากมี ภ าษาอั ง กฤษหรื อ ตั ว ย่ อ
ภาษาอังกฤษใดๆ จะมีค่าธรรมเนียม 2,000 Dirham ทั้งนี้ ชื่อบริษัทนีจ้ ะมีอายุการจองเพียง 60 วัน
โดยผู้จองสามารถต่ออายุได้เพียง 1 ครั้ง ซึ่งต้องดาเนินการก่อนวันหมดอายุ 1 สัปดาห์
 การยื่นจดทะเบียนธุรกิจ
ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจนอกเขตปลอดอากร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจากัด กิจการ
เจ้าของรายเดียว สานักงานสาขา และสานักงานผู้แทน จะมีขั้นตอนกระบวนการขอจดทะเบียน
เหมือนกัน คือ เลือกรูปแบบธุรกิจ จองชื่อบริษัท การยื่นคาขอพร้อมเอกสารประกอบ การชาระ
ค่าธรรมเนียม แล้วจึงได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 5-3
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ภาพที่ 5-3 ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจนอกเขตปลอดอากร

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก UAE Free Zone. (http://www.uaefreezones.com/)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560), Dubai Enomomy. (http://www.dubaided.ae/English/pages/default.aspx) (เข้าถึง
ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560) และ Abu Dhabi Department of Economic Development. (https://ded.abudhabi.ae/en)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)

กิ จกรรมธุ รกิ จที่ รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ กาหนดให้ ผู้ประกอบการขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเฉพาะ เช่น ธุรกิจประเภทสถาบันการเงิน ต้องได้รับอนุญาตจาก Central Bank of
the UAE ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก Ministry of Economy and Commerce และ
ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าและเวชภั ณ ฑ์ ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก Ministry of Health เป็ น ต้ น โดยมี
รายละเอียดตามตารางที่ 5-2 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 5-2 ประเภทธุรกิจที่ต้องขออนุญาตก่อนดาเนินการจดทะเบียน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

ประเภทธุรกิจ
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนอนุบาล สถาบันด้าน
วัฒนธรรม สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยเอกชน สานักงานประสานงานระหว่าง
มหาวิทยาลัย
จัดการแสวงบุญในพิธี Hajj และ Umrah ศูนย์
คัมภีร์อัลกุรอาน และนักกฎหมาย
จัดการแสวงบุญในพิธี Hajj และ Umrah ศูนย์
คัมภีร์อัลกุรอาน
การเพาะพันธ์ต้นไม้ ฟาร์ม การค้าปศุสัตว์ละสัตว์ปีก
การค้าปลาและสัตว์น้า การค้าเมล็ดพันธุ์และปุย๋
โรงเรียนอนุบาล การจัดหาแรงงาน
การขอใบอนุญาตอุตสาหกรรมทุกประเภท
โรงพยาบาล คลินิก ห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์
ห้องปฏิบตั ิการ ศูนย์การแพทย์ ร้านยา แว่นตาและ
เลนส์ การค้าและการนาเข้ายาและยาสมุนไพร ศูนย์
นวด
สานักงานสาขาต่างประเทศ และสานักงานสอบบัญชี
การพิมพ์ ร้านวิดโี อและเทป ร้านหนังสือ สื่อโฆษณา
การผลิตสื่อโทรทัศน์ การจัดคอนเสิร์ต การจัด
จาหน่ายนิตยสารและวารสาร การส่งออกนิตยสาร
การผลิตและขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การผลิต
ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ สานักข่าว การ
ติดตั้งจานดาวเทียมและอุปกรณ์ ร้านอินเตอร์เน็ท
ศูนย์กลางความบันเทิง การให้บริการอินเตอร์เน็ท
บริการจัดนิทรรศการ ร้านถ่ายเอกสาร ตัวแทน
ให้บริการและติดตั้งจานดาวเทียม บริษทั ให้บริการ
แพร่ช่องสัญญาณ การวาดภาพด้วยมือ
การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการธนาคาร
สานักงานผู้แทน บริษทั เงินทุน บริษัทจัดการลงทุน
สื่อกลางทางการเงิน บริการที่ปรึกษาทางการเงินและ
การธนาคาร
บริษัทค้าหุ้น ตลาดหลักทรัพย์
ฟาร์ม การค้าอาหารสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์ใกล้สูญ
พันธ์ คลินิกรักษาสัตว์ การนาเข้าส่งออกปลา

หน่วยงานทีใ่ ห้การอนุญาต
Ministry of Education & Youth
Ministry of Higher Education and
Scientific Research
Ministry of Justice and Islamic Affairs
Ministry of Awqaf and Islamic Affairs
Ministry of Agriculture
Ministry of Labor & Social Affairs
Ministry of Industry
Ministry of Health

Ministry of Economy
Ministry of Culture and Information

The Central Bank

Securities Commission
Ministry of Environment and Water
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ลาดับ
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

ประเภทธุรกิจ
การค้าทองคา สานักงานธนาคารและแลกเปลี่ยน
เงินตรา การทากุญแจและตราประทับ การซ่อมแซม
อาวุธ การนาเข้าและขายปืนเก่า ดินระเบิดและพลุ
บริการโรงแรม คลับ โรงงานผลิตยา อพาร์ทเมนท์
พร้อมอยู่
บริษัทรักษาความปลอดภัย ศูนย์ให้บริการเกม
อิเล็กทรอนิกส์ ชมรมยิงปืน เจ็ทสกี สอนขับรถ
บริการให้เช่ารถยนต์
โรงเรียนสอนขับรถ การขนส่ง
บริษัทอุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องมือและวัสดุ โรงงาน
ร้านขนมอบ เครื่องเรือน งานไม้ สถานีน้ามันและก๊าซ
บริการที่ปรึกษาป้องกันอัคคีภัย
ศูนย์ฝึกการกีฬา บริษัทให้บริการทางการกีฬา
บิลเลียด ศูนย์ฟิตเนส
การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ ีมูลค่ามากว่า
300,000 Dirham
การส่งเอกสาร การส่งจดหมาย การส่งพัสดุ การส่ง
พัสดุด่วนพิเศษ
บริการนาเที่ยว บริการด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง
ทางอากาศ การฝึกอบรมด้านการบิน การสารวจทาง
อากาศ การให้เช่าเครื่องบิน การบารุงรักษาเครื่องบิน
บริการจัดนิทรรศการ

หน่วยงานทีใ่ ห้การอนุญาต
Ministry of the Interior

Police Department

Traffic and Licensing Department
Civil Defense

Ministry of Culture, Youth and Social
Development
Ministry of Finance and Industry
Official Postal Authority
Department of Civil Aviation

Chamber of Commerce and Industry

ที่มา: Dubai Chamber of Commerce and Industry. “Starting Business in Dubai.”
(http://www.dubaichamber.com/documents/Starting%20a%20Business%20in%20Dubai.pdf) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15
เมษายน 2560)

สาหรับประเภทธุรกิจที่ห้ามไม่ให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศดาเนินการใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นไปตามกฎหมาย UAE Civil Code ซึ่งมีประเภทธุรกิจที่ต้องห้าม ได้แก่





การผลิตและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปที่ทาจากสุกร
การพนันขันต่อ
การผลิตและจัดจาหน่ายนิตยสารและสื่อลามกอนาจาร
กิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายอื่นๆ เช่น การค้าประเวณี การค้ายาเสพติด เป็นต้น
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ในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ สามารถดาเนินการได้ 2 ช่องทางในลักษณะเดียวกับการ
จองชื่อบริษัท คือ การดาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ณ DED และการดาเนินการจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ โดยแบบฟอร์มที่ใช้อยู่ในบริการ E- Services ในเว็บไซต์ของ DED
ซึ่งมีขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ รายละเอียดตามตารางที่ 5-3 พร้อม
เอกสารและข้อมูลตามตารางที่ 5-4
ตารางที่ 5-3 ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจนอกเขตปลอดอากร
หน่วย: Dirham (AED)

ขั้นตอน
การจองชื่อบริษัท การรับรองหนังสือบริคณห์สนธิ
(Memorandum of Association: MoA) และการยื่น
แบบฟอร์มขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ DED

การส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการจดทะเบียนให้
DED เมื่อได้รับการพิจารณาแล้ว จะได้รับใบอนุญาตจด
ทะเบียน กรณีที่เป็นทะเบียนธุรกิจเชิงพาณิชย์
(Commercial License) ต้องยื่นขอเป็นสมาชิกของ
Chamber of Commerce and Industry (CCI)
การจัดทาป้ายชื่อ (Name Board) ทั้งภาษาอังกฤษและ
อาหรับเมื่อบริษัทได้รับการตรวจผ่านสานักงานซึ่งเป็น
สถานที่ปลูกสร้าง จาก Fire and Civil Defense
Authorities และ DED Licensing Department
การยื่นขอบัตรนายจ้าง (Establishment Card) ณ
Ministry of Labor
การลงทะเบียนแรงงานท้องถิ่น (Native Workers) กับ
Ministry of Labor
การลงทะเบียนแรงงานท้องถิ่น (Native Workers) กับ
General Authority for Pension and Social Security

ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
1 วัน
ค่าธรรมเนียมการจองชื่อ 1,000 Dirham
+ Initial Approval 100 Dirham +
Innovation Fees 10 Dirham +
Government Cultural Fees 10 Dirham
+ ค่าพิมพ์หนังสือบริคณห์สนธิ
อิเล็กทรอนิกส์ 500 Dirham + Notary
fees ร้อยละ 0.25 ของเงินทุนจดทะเบียน
แต่ไม่เกิน 10,000 Dirham
3 วัน
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ 500 Dirham
+ ค่าธรรมเนียมการอนุมัติป้ายชือ่ บริษัท
350 Dirham + ค่าสมัครสมาชิก
Chamber of Commerce 1,200 Dirham
+ ค่าธรรมเนียมสถานที่ในอัตราร้อยละ 5
ของค่าเช่าอาคารรายปี
1 วัน
2,000

1 วัน

2,000

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่มา: The World Bank. (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates). (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่
15 เมษายน 2560)
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ตารางที่ 5-4 เอกสารและข้อมูลในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจนอกเขตปลอดอากร
ลาดับ
รายการเอกสาร
บริษัทจากัด (Limited Liability Company)
เอกสารประกอบที่ต้องยื่นก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
1. แบบฟอร์มการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ และเอกสารการจองชื่อนิตบิ ุคคล
2. สาเนาหนังสือเดินทาง หนังสืออนุญาตให้พานัก (Residence Permit) หนังสือตรวจลงตรา (Visa)
กรณีที่ไม่ใช่คนชาติ GCC ของผูย้ ื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน กรณีที่เป็นคนชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
4. หนังสือรับรองการไม่คัดค้าน (No Objection Certificate) จากผูร้ ับรองของผูย้ ื่นคาขอ (Sponsor)
กรณีที่ไม่ใช่คนชาติ GCC
5. สาเนาหนังสือเดินทางของคณะกรรมการบริษัท และหนังสือรับรองการไม่คัดค้านจากผู้รับรองของ
กรรมการผู้นั้น
6. มติของคณะกรรมการบริษัทที่ลงความเห็นให้จัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือโดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถาน
กงสุลของประเทศสมาชิก GCC และ Ministry of Foreign Affairs โดยแปลเป็นภาษาอาหรับ
7.

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะที่หน่วยงานราชการต่างๆ กากับอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมของธุรกิจ
ที่จะจัดตั้งเป็นรายกรณี
เอกสารประกอบที่ต้องยื่นหลังการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
1. เอกสารประกอบทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
2. สาเนาสัญญาเช่าสานักงานรวมถึงหมายเลขที่ดิน (Plot Number)
3. หนังสือรับรองการไม่คัดค้านที่ออกโดย Land Department ในกรณีที่ขอเช่าจาก Land Department
หรือขออนุญาตใช้ที่ดินจากหน่วยงานราชการ
4. สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่ได้รบั การรับรองโดย Notary Public
5. หนังสือรับรองที่ลงนามรับรองโดยคณะกรรมการบริษทั
6. หนังสือรับรองจากผู้สอบบัญชี
7. หลักฐานการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
8. สาเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการของสานักงานสอบบัญชี ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ และหนังสือ
สาคัญการแปลงสัญชาติในทะเบียนนักบัญชี
กิจการเจ้าของรายเดียว: บริษัททางวิชาชีพ (Professional Company)
เอกสารประกอบที่ต้องยื่นก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
1. เอกสารการจองชื่อบริษทั
2. สาเนาหนังสือเดินทางของนักลงทุน พร้อมหนังสืออนุญาตให้พานักและหนังสือตรวจลงตรา (Visa)
สาหรับคนชาติที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิก GCC
3. หนังสือรับรองการไม่คัดค้าน (No Objection Certificate) จากผูร้ ับรองของผูย้ ื่นคาขอ กรณีที่ไม่ใช่
คนชาติ GCC
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคนชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เป็นผู้ถือหุ้น
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ลาดับ
รายการเอกสาร
5. ประวัติโดยสังเขป (Curriculum vitae) ข้อมูลวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้ยื่นจด
ทะเบียนจัดตั้งหรือคณะกรรมการบริษัท
6. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะที่หน่วยงานราชการต่างๆ กากับอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมของธุรกิจ
ที่จะจัดตั้งเป็นรายกรณี
เอกสารประกอบที่ต้องยื่นหลังการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
1. ใบสาคัญรับเงินจากการอนุมตั ิเบื้องต้น
2. เอกสารทั้งหมดในกระบวนการก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ พร้อมสาเนาสัญญาเช่าสานักงาน
รวมถึงหมายเลขที่ดิน (Plot Number)
3. หนังสือรับรองการไม่คัดค้านที่ออกโดย Land Department ในกรณีที่เข้าที่เช่าจาก Land
Department หรือขออนุญาตใช้ที่ดินจากหน่วยงานราชการ
4. สัญญาของบริษัทวิชาชีพ ที่ได้รับการรับรองจาก Notary Public ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
5. กรณีที่เป็น Professional Licenses ที่ไม่ใช่คนชาติในประเทศ GCC ต้องมีสัญญาที่ลงนามกับ Local
Services Agent ที่ได้รับการรับรองเอกสารจาก Notary Public ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
บริษัทต่างชาติ (Foreign Companies) ประเภทสานักงานสาขา (Brach Office)
เอกสารประกอบที่ต้องยื่นก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
1. เอกสารการจองชื่อบริษทั
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ Commercial License
3. หนังสือมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทผู้มีอานาจลงนาม กรณีที่บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนต่อ
Ministry of Economy
4. สาเนาหนังสือเดินทาง และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาหรับบุคคลที่ยังไม่เคยยื่นจดจัดตั้งมา
ก่อน
5. สาเนาหนังสือเดินทางของคณะกรรมการบริษัท
6. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั แม่ สาหรับบริษัททีย่ ังไม่ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจกับ Ministry of
Economy
7. มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้เปิดสานักงานสาขา แปลเป็นภาษาอาหรับ สาหรับบริษทั ที่
ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกับ Ministry of Economy
8. สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทแม่ แปลเป็นภาษาอาหรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะที่หน่วยงานราชการกากับอยู่ ซึง่ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของธุรกิจทีจ่ ะ
9.
จัดตั้งเป็นรายกรณี
เอกสารประกอบที่ต้องยื่นหลังการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
1. ใบสาคัญรับเงินจากการให้อนุญาตเบื้องต้น (Pre-approval Receipt)
2. เอกสารทั้งหมดในกระบวนการก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ พร้อมสาเนาสัญญาเช่าสานักงาน
รวมถึงหมายเลขที่ดิน (Plot Number)
3. หนังสือรับรองการไม่คัดค้านที่ออกโดย Land Department ในกรณีที่เข้าที่เช่าจาก Land
Department หรือขออนุญาตใช้ที่ดินจากหน่วยงานราชการ
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ลาดับ
4.
5.
6.
7.

รายการเอกสาร
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนสานักงานทีไ่ ด้รับการรับรองโดย Notary Public
หนังสืออนุญาตจัดตั้งสานักงานสาขาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สาเนาหนังสือเดินทางของผู้อานวยการประจาสาขา
หนังสือสาคัญการแปลงสัญชาติ (Naturalization Identification Certificate) ในทะเบียนการค้า
ของเดิมในกรณีที่สานักงานใหญ่ได้มีการจดทะเบียนไว้
8. หนังสือจากคณะกรรมการบริษทั ผู้มีอานาจ หรือมติของคณะกรรมการบริษัทที่ให้เปิดสานักงานสาขา
และแต่งตั้งผู้อานวยการสาหรับสาขาดังกล่าว
9. หนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจเฉพาะตามประเภทกิจกรรมทางธุรกิจ จากหน่วยงานราชการที่
กากับ
10. ในกรณีที่บริษัทแม่อยู่นอกประเทศและมีทุนจดทะเบียนจากัด จะต้องมีสาเนาหนังสือรับรองที่แสดง
ให้เห็นถึงการเพิม่ ทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดตั้งสานักงานสาขาที่กาหนดไว้
11. สาเนาสัญญาเช่าสานักงานรวมถึงหมายเลขที่ดิน (Plot Number)
12. หนังสือรับรองการไม่คัดค้านที่ออกโดย Land Department ในกรณีที่เข้าที่เช่าจาก Land
Department หรือขออนุญาตใช้ที่ดินจากหน่วยงานราชการ
13. ในกรณีที่หนังสือบริคณห์สนธิไม่ได้ระบุเงื่อนไขกิจกรรมทางธุรกิจเป็นสานักงานสาขา จะต้องแก้ไข
สัญญาเพิ่มเติม โดยต้องได้รับการรับรองจาก Notary Public
บริษัทต่างชาติ (Foreign Companies) ประเภทสานักงานผู้แทน (Representative Office)
เอกสารประกอบที่ต้องยื่นก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
1. แบบฟอร์มการขอจัดตั้งและขออนุญาตประกอบธุรกิจประเภทสานักงานผู้แทน
2. สาเนาหนังสือเดินทางของหุ้นส่วนทั้งหมด
3. สาเนาหนังสือเดินทางของคณะกรรมการบริษัท
4. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั แม่
5 มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้เปิดสานักงานสาขา แปลเป็นภาษาอาหรับ
6. หนังสือมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทผู้มีอานาจลงนาม
7. สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทแม่ แปลเป็นภาษาอาหรับ
8. หนังสืออนุญาตจดตั้งธุรกิจ จาก Ministry of Economy
9. สาหรับสานักงานผู้แทนประเภทธนาคาร จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตจาก UAE Central Bank
เอกสารประกอบที่ต้องยื่นหลังการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
1. ใบสาคัญรับเงินจากการอนุมตั ิเบื้องต้น
2. เอกสารทั้งหมดทีย่ ื่นจดทะเบียนก่อนการจัดตั้งธุรกิจ
3. สาเนาสัญญาเช่าสานักงานรวมถึงหมายเลขที่ดิน (Plot Number)
4. หนังสือยืนยันการไม่คัดค้านที่ออกโดย Land Department ในกรณีที่เข้าที่เช่าจาก Land
Department หรือขออนุญาตใช้ที่ดินจากหน่วยงานราชการ
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก Dubai Chamber of Commerce and Industry.
“Starting Business in Dubai.” (http://www.dubaichamber.com/documents/Starting%20a%20Business%20in%20Dubai.pdf)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2560)
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 กรณีจัดตั้งธุรกิจในเขตปลอดอากร
การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเขตปลอดอากร (Free Zone) แต่ละเขตปลอดอากรจะมี
กฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน ภายใต้แนวทางของ Commercial Companies Law และ
กฎหมายของรัฐที่กากับอยู่ ในส่วนของมาตรการยกเว้นภาษี (Tax Holidays) นักธุรกิจและลูกจ้าง
ที่ดาเนินงานในเขตปลอดอากร จะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลาระหว่าง 15 ถึง 50 ปี ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของแต่ละเขตปลอดอากร ทั้งนี้ การยื่นขอจดทะเบียนดังกล่าว สามารถติดต่อ ขอข้อมูล
เบื้องต้นได้ทางโทรศัพท์ และอีเมลของเขตปลอดอากรนั้นๆ หรือสมัครด้วยตัวเองพร้อมเอกสาร
ประกอบ ณ Registrar of Company (RoC) ซึ่งเป็นสานักงานรับดาเนินการจัดตั้งธุรกิจของแต่ละ
เขตปลอดอากร โดยมีประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจจะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตปลอดอากร
ตามตัวอย่างในตารางที่ 5-5 ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจหลักๆ ที่จดทะเบียนจัดตั้งในเขตปลอดอากรมีอยู่
3 ประเภท ได้แก่
 ใบอนุญาตการค้า (Trade License) สาหรับบริษัทที่ต้องการนาเข้า ส่งออก จาหน่าย

กระจายสินค้า ให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 ใบอนุญาตอุตสาหกรรม (Industrial License) บริษัทที่ต้องการดาเนินกิจกรรมทาง
อุตสาหกรรม
 ใบอนุญาตให้บริการ (Service License) เป็นบริการที่ให้บริการเฉพาะในเขตปลอด
อากร โดยต้องให้บริการประเภทเดียวกับบริษัทแม่ในต่างประเทศ
ตารางที่ 5-5 ตัวอย่างประเภทใบอนุญาต (License Type) ของแต่ละเขตปลอดอากร
ประเภทใบอนุญาต
เขตปลอดอากร
Ajman Free Zone
Dubai Airport Free Zone
Ras Al khaimah Free Trade Zone
Jebel Ali Free Zone

3

การค้า

อุตสาหกรรม













การ
ใบอนุญาตอื่นๆ
ให้บริการ
E-Commerce, Offshore



National Industrial3, E
Commerce, Innovation,
Offshore

National Industrial License ส าหรั บ บริ ษัท ที่ ไ ด้ รับ อนุญ าตน าเข้ า วัต ถุดิ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ฉพาะเพื่อ การผลิ ต และส่ ง ออกไปยั ง
ต่างประเทศ แต่การจดทะเบียนประเภทนี้ จากัดให้ผู้ถือหุ้นร้อยละ 51 ต้องเป็นคนชาติใน GCC
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ประเภทใบอนุญาต
เขตปลอดอากร
Hamriyah Free Zone Authority

การค้า

อุตสาหกรรม





การ
ให้บริการ


ใบอนุญาตอื่นๆ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก Ajman Free Zone. (http://afz.gov.ae/servicescategories/licenses-types) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2560) Dubai Airport Free Zone
(http://www.dafz.ae/en/license-types) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2560) UAE Free Zone.
(http://www.uaefreezones.com/fz_ras_al_khaimah.html) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2560) Jebel Ali Free Zone.
(http://jafza.ae/business-set-up/license-types-for-companies-in-dubai-jebel-ali-free-zone/) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน
พ.ศ.2560) Hamriyah Free Zone Authority. (http://www.hfza.ae/en-us/companysetup/hfzabusinesslicensetypes.aspx)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2560)

ในการจัดตั้งธุรกิจในเขตปลอดอากร จะมีการกาหนดเกณฑ์ขั้นต่าของทุนจดทะเบียน
หลายเกณฑ์ เริ่มตั้งแต่ 150,000 Dirham ไปจนถึง 1,000,000 Dirham ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจที่
จดทะเบียนจัดตั้งและเขตปลอดอากรแต่ละพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5-6 ทั้งนี้ ในส่วน
ของขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจในเขตปลอดอากร รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 5-7 และเอกสารและข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาจะแตกต่างกันออกไป โดยเอกสาร
ข้อมูลที่ใช้สาหรับกิจการเจ้าของรายเดียว ที่เรียกว่า Free Zone Establishment เป็นไปตามตาราง
ที่ 5-8 และเอกสารข้อมูลที่ใช้สาหรับบริษัทเอกชน ที่เรียกว่า FZ – LLC เป็นไปตามตารางที่ 5-9
โดยคณะผู้ วิ จั ย น าเสนอข้ อ มู ล จาก Dubai Chamber of Commerce and Industry และ Dubai
Creative Clusters Authority เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการตามขั้นตอนและเอกสารในการ
จัดตั้งธุรกิจในเขตปลอดอากร
ตารางที่ 5-6 ทุนจดทะเบียนขั้นต่าของแต่ละเขตปลอดอากร
หน่วย: Dirham (AED)

ลาดับ
1.
2.
3.
4.

เขตปลอดอากร
Khalifa Port Free Trade Zone (KIZAD)
Dubai Airport Free Zone
DMCC
Hamriya Free Zone

ทุนจดทะเบียนขั้นต่า
150,000
1,000
50,000
ยกเว้น General Trading 1,000,000
150,000

ที่มา: The Official Portal of the UAE Government. “Staring a business in a free zone”. (https://government.ae/en/
information-and-services/business/starting-a-business-in-a-free-zone) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)
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ตารางที่ 5-7 ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเขตปลอดอากร
หน่วย: Dirham (AED)

ลาดับ
ขั้นตอน
1.
เลือกรูปแบบการจัดตัง้ ธุรกิจในเขตปลอดอากร ระหว่าง FZ-LLC VS.
FZE โดยพิจารณาจากเกณฑ์ทนุ จดทะเบียน
2.

เลือกชื่อธุรกิจและแต่งตั้งผูจ้ ัดการสาหรับการบริหารบริษัท

3.

ถ้าเป็นการจัดตั้งโดยผูถ้ ือหุ้นที่เป็นบริษัท ต้องมีหนังสือรับรองนิติบุคคล
และหนังสือบริคณห์สนธิที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต
เมื่อชื่อและกิจกรรมได้รับอนุญาต นักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติสามารถ
ยื่นเอกสารประกอบการขออนุญาตจัดตัง้ ธุรกิจได้
กรอกแบบฟอร์มขอจัดตั้งธุรกิจพร้อมเอกสาร เช่น สาเนาหนังสือ
เดินทางของผู้ถือหุ้นและผูจ้ ัดการ
เมื่อได้รับการอนุญาตเบื้องต้น (Preliminary Approval) ให้นักลงทุนหรือ
บริษัทต่างชาติ ดาเนินการเปิดบัญชีเพื่อฝากเงินทุนจด ซึ่งเงินจานวนนี้
ต้องยังคงอยู่ในบัญชีระหว่างที่รอการอนุญาตให้จัดตั้งธุรกิจแล้วเสร็จ
เมื่อฝากทุนจดทะเบียนในบัญชีแล้ว ทางธนาคารจะออกหนังสือแจ้ง
Registrar of Company (Roc) เพื่อประกอบการอนุญาตให้จัดตั้งธุรกิจ
ในเขตปลอดอากร

4.
5.
6.

7.

ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
-

ไม่มีค่าธรรมเนียม

1 วัน

2,010

1 วัน

ไม่มีค่าธรรมเนียม

1 วัน

ค่าสมัคร 10,000

1 วัน

ไม่มีค่าธรรมเนียม

14 วัน

30,000 – 50,000
Dirham
(ขึ้นอยู่กับเมนูของ
เขตปลอดอากร)

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก Dubai Chamber of Commerce and Industry.
“Starting Business in Dubai.” (http://www.dubaichamber.com/documents/Starting%20a%20Business%20in%20Dubai.pdf)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2560)

ตารางที่ 5-8 เอกสารและข้อมูลในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
ประเภท Free Zone Establishment
ลาดับ
รายการเอกสาร
เอกสารประกอบที่ต้องยื่นก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
1. แบบฟอร์มการขอจัดตั้งและขออนุญาตประกอบธุรกิจ
สาเนาหนังสือเดินทางของนักลงทุน พร้อมหนังสืออนุญาตให้พานักและหนังสือตรวจลงตรา (Visa)
2.
สาหรับคนชาติที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิก GCC
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคนชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เป็นผู้ถือหุ้น
หนังสือรับรองการไม่คัดค้าน (No Objection Certificate) จากผูร้ ับรองของผูย้ ื่นคาขอ กรณีที่ไม่ใช่
4.
คนชาติ GCC
5 สาเนาหนังสือเดินทางของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
6. สาหรับผู้ลงทุนทีม่ ีอายุน้อยกว่า 21 ปี ต้องมีหนังสืออนุญาตจากศาลให้สามารถประกอบธุรกิจได้
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ลาดับ

รายการเอกสาร
หนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจเฉพาะตามประเภทกิจกรรมทางธุรกิจ จากหน่วยงานราชการที่
7.
กากับ
เอกสารประกอบที่ต้องยื่นหลังการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
1. ใบสาคัญรับเงินจากการอนุมตั ิเบื้องต้น
2. เอกสารทั้งหมดทีย่ ื่นจดทะเบียนก่อนการจัดตั้งธุรกิจ
3. สาเนาสัญญาเช่าสานักงานรวมถึงหมายเลขที่ดิน (Plot Number)
4. หนังสือรับรองการไม่คัดค้าน ทีอ่ อกโดย Land Department ในกรณีที่เข้าที่เช่าจาก Land
Department หรือขออนุญาตใช้ที่ดินจากหน่วยงานราชการ
5. กรณีที่เป็น Professional Licenses ที่ไม่ใช่คนชาติในประเทศ GCC ต้องมีสัญญาที่ลงนามกับ Local
Services Agent ที่ได้รับการรับรองเอกสารจาก Notary Public ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
6. หนังสือแจ้งจากธนาคารที่รับรองการฝากเงินในบัญชีภายในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อ
กิจกรรมการลงทุนเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก Dubai Chamber of Commerce and Industry.
“Starting Business in Dubai.” (http://www.dubaichamber.com/documents/Starting%20a%20Business%20in%20Dubai.pdf)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2566)

ตารางที่ 5-9 เอกสารและข้อมูลในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจประเภท FZ - LLC
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการ
แบบฟอร์มการขอจัดตั้งธุรกิจ FZ - LLC
หนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทแม่
หนังสือรับรองการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องหรือการยังดาเนินกิจการอยู่
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั แม่
มติจากคณะกรรมการบริษัททีใ่ ห้มีการจัดตั้ง FZ-LLC
หนังสือรับรองการไม่คัดค้าน สาหรับผู้จัดการจากผู้รับรองชาว UAE คนปัจจุบัน (ถ้ามี)
แบบฟอร์มคาขอมีหมายเลข (Registry Identification Code (RIC) Form) สาหรับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท และผู้จัดการ
แบบฟอร์มคาขอมีหมายเลข (RIC Form) สาหรับบริษัท
หนังสือรับรองทุนจดทะเบียนจากธนาคาร หรือใบนาฝาก

ที่มา: Dubai Creative Clusters Authority. (https://dcca.gov.ae/wp-content/uploads/license-process-forms/corporate/CA-RLCL-02%20FZ%20LLC%20Corporate%20Person%20as%20Shareholder(s).pdf) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.
2560)
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5.2.3 การขอใบอนุญาตอื่นๆ
 การยื่นจดทะเบียนการชาระภาษี
ตามกฎหมายภาษีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Income Tax Decree) อัตราภาษีเงินได้
นิติบุค คลที่ไ ด้ก าหนดไว้สาหรับนิติบุคคลทุกประเภท รวมถึ งส านักงานสาขา และ Free Zone
Companies รัฐบาลได้ตั้งไว้ร้อยละ 0 - 55 ซึ่งมีหน่วยงานที่กากับดูแล คือ Federal Tax Authority
แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ แล้ว มีการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะจากบริษัทที่ประกอบ
น้ามันและก๊าซในอัตราตามที่กาหนดไว้ในสัญญาสัมปทาน และจากสาขาของธนาคารต่างชาติที่
ให้บริการภายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในอัตราร้อยละ 20 เท่านั้น ดังนั้น การจดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจโดยมาก จึงไม่ต้องยื่นจดทะเบียนชาระภาษี
 การยื่นขอใช้ไฟฟ้าและน้าประปา
ในแต่ละรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะมีหน่วยงานที่ดูแลการอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าและ
น้าประปา คือ Electricity and Water Authority สาหรับการขอใช้ไฟฟ้า และน้าประปา นักลงทุน
หรือบริษัทต่างชาติ จะต้องจ้างบริษัทผู้ให้บริการทางไฟฟ้า และน้าประปาที่มีทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
(Electrical Contracting Company) และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับสานักงานไฟฟ้าและประปาด้วย โดย
นั ก ลงทุ น หรื อ บริ ษั ท ต่ า งชาติ ส ามารถยื่ น เอกสารค าขอได้ด้ ว ยตนเองที่ Electricity and Water
Authority ในพื้ นที่ หรือ ยื่นผ่ านระบบออนไลน์ ของส านัก งานแต่ล ะพื้ นที่ เช่น รัฐดูไบ (Dubai)
สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.dewa.gov.ae/ รัฐอาบูดาบี (Abu Dhabi) สามารถเข้าไปที่
เว็บไซต์ http://www.adwea.ae/en/home.aspx เป็นต้น ซึ่งมีขั้นตอนและค่าธรรมเนียม รายละเอียด
ดังตารางที่ 5-10 พร้อมเอกสารและข้อมูลในการขอใช้ไฟฟ้าและน้าประปา ดังตารางที่ 5-11
ตารางที่ 5-10 ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการยื่นขอใช้ไฟฟ้าและน้าประปา
หน่วย: Dirham (AED)

ขั้นตอน
ยื่นแบบฟอร์มขออนุญาตใช้ไฟฟ้าหรือ
น้าประปา ที่ Electricity and Water
Authority (EWA)
รับการเชื่อมต่อไฟฟ้าหรือน้าประปาจาก
ภายนอกอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจาก
ผู้รับเหมาของ EWA

ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม

3 วันทาการ

ไม่มีค่าใช้จ่าย

25 วันทาการ

35,000
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ขั้นตอน
การดาเนินการตรวจสอบการเดินสายไฟ
ภายใน /การเดินระบบท่อภายใน พร้อมรับ
การติดตั้งมิเตอร์ และการเชื่อมต่อจาก
ภายนอกสู่ภายในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
จาก EWA

ระยะเวลา
สาหรับไฟฟ้า
การอนุมัติการออกแบบการ
เดินสายไปแรงดันต่า:
• 1-150kW: 2 วันทาการ
• 151-3,000kW: 7 วันทาการ
• 3,001-5,000kW: 12 วันทาการ
• 5,001kW ขึ้นไป: 17 วันทาการ
การอนุมัติที่ตงั้ และขนาดของ
สถานีย่อย: 5 วันทาการ
การอนุมัติการเชื่อมต่อ:
• 1-400 kW: 5 วันทาการ
• 400 kW: 9 วันทาการ
สาหรับน้าประปา 4 วันทาการ

ค่าธรรมเนียม
1. เงินมัดจา
• สาหรับร้านค้า 2,000
Dirham
• สาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 5,000 Dirham
• สาหรับอาคารที่กาลัง
ก่อสร้าง 5,000 Dirham
2. ค่าธรรมเนียมการ
เชื่อมต่อ
• มิเตอร์ขนาดเล็ก (Single
& 3 phase สาหรับไฟฟ้า
และ มิเตอร์ ½ นิว้ ถึง 1 นิว้
สาหรับน้าประปา) 100
Dirham
• มิเตอร์ขนาดเล็ก (Panel
Meters สาหรับไฟฟ้า และ
มิเตอร์ 2 นิ้วขึ้นไป สาหรับ
น้าประปา) 300 Dirham
• 10 Dirham สาหรับการ
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละ
ครั้ง

ที่มา: The World Bank. (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่
15 เมษายน 2560)

ตารางที่ 5-11 เอกสารและข้อมูลในการยื่นขอใช้ไฟฟ้าและประปา
ลาดับ
รายการเอกสาร
การยื่นขอใช้ไฟฟ้าในกรณีที่เป็นธุรกิจพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม
1. แบบฟอร์มพร้อมกรอกรายละเอียด หรือหนังสือที่ลงนามโดยบริษัทผู้ยื่นขอใช้ไฟฟ้าที่มหี มายเลข
ของอสังหาริมทรัพย์
2. Property Number (หมายเลขของอสังหาริมทรัพย์ 9 หลัก)
3. สาเนาโฉนดที่ดินหรือแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง
4. สัญญาเช่าทีม่ ีผลบังคับใช้และได้รับการประทับตราจากบริษทั ให้เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
5. สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ และหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทแม่ที่อยู่นอกสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีร่ ับรองสาเนาของผู้ขออนุญาตใช้ไฟฟ้า
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ลาดับ
รายการเอกสาร
7. หนังสือรับรองการไม่คัดค้าน (No objection Certification: NOC) ที่ออกโดยบริษทั
8. สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Trade License) และหนังสือเดินทาง
9. สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ทไี่ ด้รับมอบอานาจให้ลงนามจากบริษัท
การยื่นขอใช้ประปาในกรณีทเี่ ป็นธุรกิจพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม
1. หนังสือรับรองการไม่คัดค้าน จาก Electricity and Water Authority (EWA)
2. สาเนาแบบแปลนโรงงาน
3. หนังสือรับรองการไม่คัดค้าน จากเจ้าของที่ดิน
4. หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า และสาเนาใบแจ้งการชาระค่าไฟฟ้า
5. สัญญาเช่าและหนังสือรับรอง Ejari
6. สาเนา Trade License และหนังสือเดินทาง
7. หนังสือรับรองการไม่คัดค้าน จากสานักงานเทศบาล
ที่มา: Dubai Electricity and Water Authority. “Customer Guide, 2015”. (https://www.dewa.gov.ae/consumers/
customerguide/) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)

 การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
สาหรับการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง สามารถยื่นขออนุญาตสานักงานเทศบาล
(Municipality) ในพื้นที่ที่จะดาเนินการก่อสร้างนั้นๆ โดยมีขั้นตอนและค่าธรรมเนียม รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 5-12 และเอกสารและข้อมูลประกอบการขออนุญาตตามตารางที่ 5-13
ตารางที่ 5-12 ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
หน่วย: Dirham (AED)

ลาดับ

ขั้นตอน

1.

การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดูแลการก่อสร้างและดาเนินการขั้นตอนทีจ่ าเป็นก่อน
การขออนุมัติ
นาดินไปทดสอบกับห้องปฏิบัตกิ ารที่ได้รับการรับรอง
การยื่นขอหนังสือรับรองการไม่คัดค้าน จากหน่วยงานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (Civil Defense) และหนังสืออนุมัติการก่อสร้าง (Building Permit)
ผ่านระบบออนไลน์จาก Building Department ของ Dubai Municipality
การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้างโดย Building and Housing
Department ของ Dubai Municipality
การตรวจแบบสุม่ ระหว่างการก่อสร้าง
การตรวจสอบความเสี่ยงพิเศษของฐานอาคารระหว่างการก่อสร้าง

2.
3.

4.
5.
6.

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย
(Dirham)

1 วัน

150,000

2 วัน

2,000

25 วัน

13,150

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

1 วัน
1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
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ลาดับ
7.
8.

9.
10.
11.

ขั้นตอน
การตรวจสอบความเสี่ยงพิเศษของนั่งร้านระหว่างการก่อสร้าง
การยื่นขอและรับการตรวจสอบครั้งสุดท้ายจาก Dubai Municipality และ
Dubai Civil Defense เมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จจะได้รับ Completion
Certificate
การยื่นขอใช้น้าประปาจาก Dubai Electricity and Water Authority
(DEWA)
การเชื่อมต่อน้าประปาจาก DEWA
การสร้างถังบาบัดน้าเสีย

1 วัน

ค่าใช้จ่าย
(Dirham)
ไม่มีค่าใช้จ่าย

3 วัน

100

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

14 วัน
3 วัน

2,250
4,000

ระยะเวลา

ที่มา: The World Bank. (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates#dealing-withconstruction-permits) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560)

ตารางที่ 5-13 เอกสารและข้อมูลในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ลาดับ
รายการเอกสาร
1. สาเนาแบบแปลน จานวน 8 ชุด
2. แบบแปลนทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างที่รับรองโดยทีป่ รึกษาการก่อสร้าง (ถ้ามี) และ
Building Permits Section
3. รายงานผลการทดสอบดิน (Soil Test Report)
4. หมายเหตุโครงสร้าง (Structural Notes) ที่รับรองโดยที่ปรึกษาทีไ่ ด้รับการรับรองมาตรฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์
5. แผนสุขาภิบาลที่ได้รบั การอนุมตั ิจาก Abu Dhabi Sewerage Services Company (ถ้ามี)
6. แบบแปลนระบบไฟฟ้าที่รับรองโดยที่ปรึกษา
7. แบบแปลนการควบคุมที่รับรองโดยที่ปรึกษา
8. ใบอนุญาตให้ทาลายอาคาร ในกรณีที่เป็นการก่อสร้างใหม่บนพื้นที่อาคารเดิม
9. สาเนาใบสาคัญการชาระเงินประกันภัย สาหรับโครงการเชิงพาณิชย์ 10,000 Dirham ส่วนโครงการ
อื่นๆ 5,000 Dirham
10. หนังสืออนุญาตจาก Property Department, Community Housing Section ในกรณีสิ่งปลูกสร้าง
สาธารณะ
11. สาเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาของสถาปนิก รวมถึงสาเนา Resident Visa และหนังสือฉบับจริง
ที่ได้รับการรับรองจากบริษัทต้นสังกัด
12. สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
13. สาเนาหนังสือรับรองลายมือชื่อ
14. จดหมายอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลหรือบริษัทที่ปรึกษา (ถ้ามี) ซึ่งลงนามโดยเจ้าของ อนุมตั ิให้
บริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้รับใบอนุญาต
ที่มา: Abu Dhabi e-Government. (https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/homepage/housing-and-property/modificationand-maintenance-permits/building-permit) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)
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 การยื่นจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
ตามกฎหมายปกครอง (Administrative Decree) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Registration
Trustee’s Office เป็นผู้ให้บริการในการขึ้นทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสานักงานดังกล่าวตั้งอยู่ใน
พื้นที่แต่ละรัฐ ในการจดทะเบียน เมื่อผู้ยื่นคาขอได้ขึ้นทะเบียนอสังหาริมทรัพย์แล้ว จึงดาเนินการ
ยื่ น จดทะเบี ย นเพื่ อ ให้ Land Department พิ จ ารณาอนุ ญ าต ทั้ ง นี้ ขั้ น ตอนและค่ า ธรรมเนี ย ม
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 5-14 และเอกสารและข้อมูลประกอบการยื่นจดทะเบียนเป็นดัง
ตารางที่ 5-15
ตารางที่ 5-14 ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการยื่นจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
หน่วย: Dirham (AED)

ขั้นตอน
กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ยื่นให้
Registration Trustee's Office ดาเนินการขึ้นทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์

การยื่นจดอสังหาริมทรัพย์ที่ Land Department

ระยะเวลา
1 วัน

1 วัน

ค่าธรรมเนียม
กรณีที่มูลค่าอสังหาริมทรัพย์น้อยกว่า
500,000 Dirham ค่าธรรมเนียมคาขอ
2,000 Dirham
กรณีที่มูลค่าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า
500,000 Dirham ค่าธรรมเนียมคาขอ
4,000 Dirham
ค่าธรรมเนียม 10 Dirham ต่อตาราง
เมตรของที่ดิน

ที่มา: The World Bank. (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่
15 เมษายน 2560)

ตารางที่ 5-15 เอกสารและข้อมูลในการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการเอกสาร
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Trade license)
หนังสือรับรองนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ)
หนังสือบริคณห์สนธิ (ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ)
มติคณะกรรมการบริษัท (ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ)
หนังสือมอบอานาจจากบริษัท (ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ)
สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

ที่มา: The World Bank. (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่
15 เมษายน 2560)
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5.3 ขั้นตอนหลังการจัดตั้งธุรกิจ (Post-Establishment Process)
5.3.1 การขยายธุรกิจ
บริษัทจำกัดนอกเขตปลอดอำกร
บริษัทจากัดนอกเขตปลอดอากร ที่ต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียน สามารถดาเนินการได้ 2
ช่องทาง คือ ดาเนินการ ณ DED ในพื้นที่ หรือดาเนินการผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของ DED
ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียน อาจกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้มีชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แต่ ต้องไม่ทาให้ทุนจดทะเบียนของผู้ถือหุ้นของผู้มีชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่ากว่าร้อยละ 51
โดยมีขั้นตอนและค่าธรรมเนียมตามตารางที่ 5-16 พร้อมส่งเอกสารและข้อมูลเพื่อขอขยายธุรกิจดัง
ตารางที่ 5-17
ตารางที่ 5-16 ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการขยายธุรกิจ
ของบริษัทจากัดนอกเขตปลอดอากร
หน่วย: Dirham (AED)

ขั้นตอน
กรอกแบบฟอร์ม BR1 สาหรับการเพิ่มทุนประเภทบริษัท
จากัด
นาส่งแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารและข้อมูลประกอบการ
เพิ่มทุนให้แก่ DED พิจารณา

ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
น้อยกว่า 1 ไม่มีค่าธรรมเนียม
วัน
1 วัน
ค่าธรรมเนียมการเพิ่มหุ้นส่วน: 500
Dirham
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนใบอนุญาต:
50 Dirham
ค่าธรรมเนียมการแก้ไขจานวน
เงินทุน: 500 Dirham
ค่าธรรมเนียมของรัฐบาล: 20
Dirham
ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ:
50 Dirham
ค่าที่พักสาหรับหุ้นส่วน: 306 Dirham
ค่าจดทะเบียนแก้ไขกับหอการค้าดูไบ:
100 Dirham
ค่าธรรมเนียมของ Ministry of
Economy & Commerce: AED
1,000
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ขั้นตอน
ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องลงนามในข้อตกลงต่อศาล (Court
Agreement) ต่อหน้าทนายที่รับรองการลงลายมือชื่อ
(Notary Public)4 กรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วม
ได้ สามารถส่งทนายความผู้แทนมาได้

5-29

ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
1 วัน
ค่าธรรมเนียมในการรับรองหนังสือ
ของศาล: 1,210 Dirham

ที่มา: Dubai Development Economy Department. “Amend Business License”. (http://www.dubaided.ae/English/
SetUpyourBusiness/manageyourbusiness/Pages/Amendbusinesslicense.aspx) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)

ตารางที่ 5-17 เอกสารและข้อมูลในการขยายธุรกิจของบริษัทจากัดนอกเขตปลอดอากร
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการเอกสาร
หนังสือบริคณห์สนธิที่เป็นปัจจุบนั
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Trade License)
รายชื่อหุ้นส่วน
หนังสือรับรองการจดทะเบียน (Commercial Register)
สาเนาหนังสือเดินทางของหุ้นส่วน
หนังสือรับรองการไม่คัดค้าน ของหุ้นส่วนรายใหม่ที่ถือหนังสือตรวจลงตราประเภท
Employment Visa/Residence Visa
สาเนาหนังสือตรวจลงตรา ประเภท Visit/Tourist Visa

ที่มา: The World Bank. (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-arab-emirates) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่
15 เมษายน 2560)

บริษัทจำกัดในเขตปลอดอำกร
ในแต่ล ะเขตปลอดอากร จะมีกฎหมายที่ก ากั บการจดทะเบี ย นจัดตั้ง การเพิ่ม /ลดทุ น
รวมถึงขั้นตอนการปิดกิจการ ไว้เป็นการเฉพาะสาหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทจากัดใน
เขตปลอดอากร (FZ-LLC) ทั้งนี้ โดยทั่ว ไปแล้ ว เขตปลอดอากรแต่ล ะแห่ง จะมีขั้นตอนและการ
ดาเนินการในทิศทางเดียวกั น ส่วนค่าธรรมเนียมที่เ รียกเก็บจะขึ้นอยู่กับแต่ละเขตปลอดอากร
สาหรับขั้นตอนและเอกสารพร้อมข้อมูลที่ใช้ประกอบการเพิ่มทุนที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างในที่นี้ เป็น
การดาเนินการเพิ่มทุนของบริษัทจากัดใน Dubai Creative Clusters Authority ซึ่งเป็นเขตปลอด
อากรแห่งหนึ่งในรัฐดูไบ ดังตารางที่ 5-18

4

ทนายที่รับรองการลงลายมือชื่อ (Notary Public) คือบุคคลที่ทาหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ หรือ
รับรองเอกสารเช่นว่านั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือทาคารับรองประเภทอื่นๆ รวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็น
พยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย
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ตารางที่ 5-18 ขั้นตอนและเอกสารการเพิ่มทุนของของบริษัทจากัดใน
Dubai Creative Clusters
หน่วย: Dirham

ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. การอนุมัติเบื้องต้น (Initial Approval) ผู้ดาเนินการเพิ่ม
ทุนใน FZ – LLC จะต้องยื่นเอกสารประกอบด้วย
- หนังสือคาขอ (Request Letter) แถลง
รายละเอียด ข้อเท็จจริงในการเพิ่มทุน โดย
ผู้จัดการทีม่ ีอานาจลงนาม
- รายละเอียดหุ้นส่วน เช่น สาเนาหนังสือรับรอง
นิติบุคคล ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
2. เมื่อได้รับการอนุมัติเบื้องต้นแล้ว จึงดาเนินการเพิ่มทุน
จดทะเบียน โดยมีเอกสาร ดังนี้
- มติของหุ้นส่วนปัจจุบันของ FZ – LLC โดย
ต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุล
- มติคณะกรรมการบริษัทในการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน โดยต้องได้รบั การรับรองจากสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
- จดหมายจากธนาคารยืนยันการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน
- รายละเอียดของหุ้นส่วน
- แบบฟอร์มคาขอมีหมายเลข (Registry
Identification Code Form) ของบริษัท
- กรณีที่หุ้นส่วนรายใหม่ไม่ใช่คนชาติสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ จะต้องมีหนังสือรับรองนิติ
บุคคล Certificate of Good Standing หนังสือ
บริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษทั
- กรณีที่หุ้นส่วนรายใหม่เป็นคนชาติสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ จะต้องมีใบประกอบอนุญาต
ธุรกิจเฉพาะ หนังสือรับรองนิติบคุ คล หนังสือ
บริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษทั

ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม
10 วันทาการ ไม่มีค่าธรรมเนียม

3 วันทาการ

3,000 + 400 (การ
แก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ) และ
ค่าธรรมเนียม
“Knowledge Dirham”
10 Dirham และ
ค่าธรรมเนียม
“Innovation Dirham”
10 Dirham

ที่มา: Dubai Creative Clusters Authority. (https://dcca.gov.ae/en/existing-businesses/registration-licensing/share-affairs/
share-affairs-increase-share-capital-by-issuing-new-shares-to-new-corporate-shareholders/) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15
เมษายน 2560)
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5.3.2 การควบรวมธุรกิจ
 การควบรวมกิจการ
บริษัทจำกัดนอกเขตปลอดอำกร
ตาม Commercial Company Law ไม่ ไ ด้ ก าหนดวิ ธี ก าร หรื อ ขั้ น ตอนในการควบรวม
กิ จ การไว้ อ ย่ า งละเอี ย ด การควบรวมในกฎหมายดั ง กล่ า ว มี ลั ก ษณะเป็ น การรั บ โอนกิ จ การ
(Statutory Merger) ด้วยการโอนทรัพย์สินและหนี้สิน โดยเป็นการรวมบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ธุรกิจภายใต้กฎหมาย Commercial Company Law ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป มีขั้นตอน เอกสาร และ
รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 5-19 ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 บริษัทที่จะโอนและรับโอนกิจการจะต้องมีมติเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ 75 ของสัดส่วน

มูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้น
 มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่จะโอนกิจการ
 บริษัทที่รับโอนกิจการจะต้องออกหุ้นในส่วนที่ได้เพิ่มจากการรับโอนให้ผู้ถือหุ้นของตน
ตารางที่ 5-19 ขั้นตอนและเอกสารการควบรวมกิจการบริษัทจากัด
ลาดับ
1.
2.

3.
4.

ขั้นตอนการดาเนินการ
จัดประชุมเพื่อขอมติในการควบรวมกิจการ โดยมติต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของสัดส่วนมูลค่า
หุ้นของผูถ้ ือหุ้น
ทั้งบริษทั โอนและรับโอนกิจการจะต้องร่างสัญญาควบรวมกิจการ (Merger Contract) ซึ่ง
ประกอบด้วยเอกสารและข้อมูลดังนี้
 หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทที่จะทาการควบรวมหรือบริษัทใหม่
หลังจากที่มีการควบรวมแล้ว
 รายชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู้ จั ด การที่ ค าดว่ า จะแต่ ง ตั้ ง ให้
ดาเนินการในบริษัทใหม่
 วิธีการโอนกิจการ (Method of conversion) ของทุนหรือหุ้นของบริษัทที่ควบรวม
หรือบริษัทใหม่
นาร่างสัญญาควบรวมกิจการเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ (General Assembly) เพื่อขอความ
เห็นชอบในการอนุมัตใิ นดาเนินการควบรวมกิจการ
กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยต่อการควบรวมกิจการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
สามารถอุทธรณ์ต่อศาลภายใน 30 วันหลังจากวันที่ลงนามสัญญาควบรวม และสามารถถอนหุ้นได้
ภายใน 15 วันทาการ หลังจากวันที่มีลงนามสัญญาฯ
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ลาดับ
5.
6.

ขั้นตอนการดาเนินการ
บริษัทที่ควบรวมจะต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ภายใน 10 วัน
ทาการหลังจากลงนามในสัญญาฯ และให้รอการคัดค้านเป็นเวลา 30 วัน
หากไม่มีการคัดค้าน บริษัทสามารถยื่นเอกสารและคาขอควบรวมกิจการต่อ Securities and
Commodities Authority (SCA) เพื่อให้พจิ ารณาเอกสารและคาขอดังกล่าว พร้อมชาระ
ค่าธรรมเนียม 3,500 Dirham

ที่มา: Federal Law No. 2 of 2015 on Commercial Company.

บริษัทจำกัดในเขตปลอดอำกร
นอกจากกฎหมาย Commercial Companies Law ที่กากับดูแลธุ รกิจที่จัดตั้งในสหรั ฐ
อาหรั บ เอมิ เ รตส์ แ ล้ ว ในเขตปลอดอากรแต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะมี ก ฎหมายเพิ่ ม เติ ม (Additional Set of
Laws) คอยกากับเฉพาะธุรกิจที่จัดตั้งในเขตปลอดอากร ซึ่งขั้นตอนในการควบรวมกิ จการของ
บริษัทจากัดในเขตปลอดอากร ที่เรียกว่า FZ-LLC จะมีขั้นตอนในลักษณะเดียวกับบริษัทจากัด
ตามที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น โดยมีเอกสารและข้อมูลในการควบรวมกิจการของบริษัทปลอดอากร
ดังปรากฏในตารางที่ 5-20
ตารางที่ 5-20 เอกสารและข้อมูลในการควบรวมกิจการของ FZ - LLC
ลาดับ
1.
2.
3.

รายการเอกสาร
หนังสือคาขอ (Request Letter) จากบริษทั ซึ่งต้องมีสาระสาคัญที่ชัดเจนในเหตุผลและ
ข้อเท็จจริงในการควบรวมลงนามโดยผู้จัดการทีม่ ีอานาจลงนาม
หนังสือรับรองหรือยืนยันการควบรวมจาก Registrar of Companies
หนังสือความตกลงและแผนการควบรวมกิจการ

ที่มา: Dubai Creative Clusters Authority. (https://dcca.gov.ae/en/existing-businesses/registration-licensing/mergeramalgamation-of-companies-2/) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)

 การเข้าซื้อกิจการ
การเข้าซื้อกิจการ เป็นการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือหุ้นของอีกบริษัทหนึ่งหรือบริษัทอื่นๆ ซึ่ง
รู ป แบบการซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ (Asset Acquisition) คื อ การที่ บ ริ ษั ท หนึ่ ง เข้ า ไปซื้ อ ทรั พ ย์สิ น ของอีก
บริษัทหนึ่งโดยอาจเป็นการซื้อทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ ด้วยการชาระค่าทรัพย์สินนั้น
ในรูปแบบเงินสดหรือหุ้น โดยบริษัทที่ขายทรัพย์สินยังคงดาเนินการต่อไปหรือจะเลิกกิจการไปก็ได้
ในส่ ว นของการซื้ อ หุ้ น (Share Acquisition หรื อ Takeover) คื อ การที่ บ ริ ษั ท หนึ่ ง เข้ า ไปซื้ อ ทั้ ง
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ทรัพย์สินและหนี้สินของอีกบริษัทหนึ่งด้วยการซื้ อหุ้น จนเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีอานาจในการ
บริหาร
ส าหรับกฎหมาย Commercial Companies Law ในประเด็น การเข้าซื้อ กิจการให้เ ป็ น
หน้าที่ของหน่วยงาน Securities and Commodities Authority (SCA) ในการกาหนดแนวทางการ
ซื้อกิจการ ซึ่งปัจจุบัน SCA กาหนดแนวทางการซื้อกิจการเฉพาะ Joint Stock Company ซึ่งเป็น
รูปแบบธุรกิจที่จากัดเฉพาะสาหรับผู้มีสัญชาติ GCC เท่านั้น ในส่วนของบริษัทจากัดในเขตปลอด
อากร พบว่ า มี ก ฎหมายเข้ า ซื้ อ กิ จ การเฉพาะเขตปลอดอากร Dubai International Financial
Centre (DIFC) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ DIFC Takeover Regulation 2015

5.4 ขั้นตอนการออกจากธุรกิจ (Exit Process)
5.4.1 การลดการลงทุน
ในการลดทุนของบริษัทจากั ด นอกเขตปลอดอากร บริษัทสามารถยื่นค าขอลดทุ น กับ
DED ซึ่ ง ค าขอลดทุ น จะอยู่ ใ นประเภทการให้ บ ริ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ตาม
Commercial Company Law บริษัทจากัดสามารถลดทุนได้ โดยการลดมูล ค่ าหุ้นแต่ละหุ้นให้ล ด
ต่าลงหรือการลดจานวนหุ้น ครั้งละไม่เกินร้อยละ 75 ของทุนบริษัท ด้วยการอาศัยมติพิเศษของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีเอกสารและข้อมูลประกอบ ปรากฏตามตารางที่ 5-21 พร้อมการดาเนินการ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 เรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออาศัยมติพิเศษในการลดทุน
 เมื่อบริษัทจากัดมีมติพิเศษให้ลดทุนแล้ว บริษัทจะต้องโฆษณาความประสงค์ในการ

ลดทุนในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษา
อาหรับ และต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังบรรดาผู้ที่บริษัทรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท
ให้ทราบถึงความประสงค์ในการลดทุน หากเจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านอย่างหนึ่งอย่างใด
ในการลดทุนนั้น จะต้องแจ้งบริษัททราบให้ทราบ
 เมื่ อ มี ห นั ง สื อ บอกกล่ า วผ่ า นไป 45 วั น แล้ ว นั บ แต่ วั น ที่ บ อกนั้ น ไม่ มี ก ารคั ด ค้ าน
ประการใด บริษัทจากัดจึงสามารถทาการลดทุนได้ โดยการคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามจานวนหุ้นที่ถือแต่ละคน
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 เมื่อคืนทุนแล้ว บริษัทจากัด ต้องยื่นแบบฟอร์มขอลดทุน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ต่อ DED โดยมีค่าธรรมเนียมในการลดทุน 3,420 Dirham
ตารางที่ 5-21 เอกสารและข้อมูลในการลดทุน LLC
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการเอกสาร
แบบฟอร์มการแก้ไขหนังสืออนุญาตประกอบธุรกิจเนื่องจากการลดทุน
หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ที่เกีย่ วข้อง
กรณีที่เป็นผู้มีสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต้องมีสาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน
หนังสือมอบอานาจให้ลงนามที่ได้รับการรับรองโดย Notary Public
สาเนาการตีพิมพ์การลดทุนในหนังสือพิมพ์
หนังสืออนุมัตขิ อง Ministry of Economy สาหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน กรณีที่เป็น Public JointStock Companies
สาเนาภาคผนวกของสัญญาการเข้าเป็นหุ้นส่วนที่ได้มีการลงนามไว้ในครั้งแรก ที่ระบุถงึ รายละเอียด
การลดทุน
หนังสือยืนยันการไม่คัดค้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากว่าการลดทุนดังกล่าวไม่อาจกระทาได้
โดยปราศจากการอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้องนั้น

ที่มา: Abu Dhabi Department of Economic Development. (https://ded.abudhabi.ae/en/our-services/Pages/amendmentlicense.aspx) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)

ทั้งนี้ บริษัทจากัดในเขตปลอดอากร (FZ-LLC) ที่อยู่ในการกากับดูแลของแต่ละเขต
ปลอดอากร สามารถขอลดทุนจดทะเบียนได้ตามขั้นตอนและค่าธรรมเนียมอัตราเดียวกับข้อมูลการ
ลดทุนของบริษัทจากัดข้างต้น โดยยื่นแบบฟอร์มได้ที่ Registrar of Company (RoC) ในพื้นที่ที่
บริษัทจัดตั้ง ซึ่งตัวอย่างของเอกสารและข้อมูลเพื่อขอลดทุนจดทะเบียน นามาจากเขตปลอดอากร
Dubai Creative Clusters Authority โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5-22 เอกสารและข้อมูลในการลดทุน FZ-LLC
ลาดับ
รายการเอกสาร
1. หนังสือที่ลงนามโดยคณะกรรมการบริษัททุกคน ซึงมีรายละเอียดและข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการลดทุน
2. มติพเิ ศษจากหุ้นส่วนของ FZ-LLC ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
- อนุมัติและมีมติให้ซื้อหุ้นคืน (Share Buyback) และลดทุนจดทะเบียน
- รายละเอียดถึงการดาเนินการลดทุน ราคาหุ้นที่ซื้อคืน และจานวนทุนที่จะลดลง
3. บันทึก (Memorandum) ที่ลงนามโดยคณะกรรมการบริษทั
4. ประกาศที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษที่ประชาสัมพันธ์การลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทที่เผยแพร่มาแล้ว 45 วัน
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ลาดับ
รายการเอกสาร
5. บัญชีที่ได้รับการตรวจบัญชีล่าสุด ซึ่งไม่เกินกว่า 6 เดือน
6. รายงานจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
a) การยืนยันการลดทุนจดทะเบียน
b) การยืนยันว่าการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความสามารถในการชาระหนีข้ อง FZLLC ต่อไปในอนาคต
7. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั
ที่มา: Dubai Creative Clusters Authority. (https://dcca.gov.ae/en/existing-businesses/registration-licensing/shareaffairs/share-affairs-reduction-of-share-capital-through-a-share-buy-back-scheme/) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)

5.4.2 การเลิกหรือปิดกิจการ
1) บริษัทจำกัดนอกเขตปลอดอำกร
การปิดกิ จการประเภทบริษั ท จากัด นอกเขตปลอดอากร ภายใต้กฎหมายของสหรั ฐ
อาหรับเอมิเรตส์ มี 2 กระบวนการที่สาคัญ ได้แก่ การยุบบริษัทพร้อมแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี และการ
แจ้งยกเลิกการจดทะเบียนธุรกิจ โดยสามารถแจ้งเลิกกิจการดังกล่าวได้ ณ DED ในพื้นที่ หรือแจ้ง
เลิ ก โดยกรอกแบบฟอร์มพร้อ มแนบเอกสารเป็นไฟล์ PDF ผ่ านทางระบบออนไลน์ แล้ ว เลื อ ก
ประเภทการชาระเงิน ซึ่งมีขั้นตอน ค่าธรรมเนียม พร้อมเอกสารและข้อมูลประกอบเพื่อเลิกกิจการ
ปรากฏตามตารางที่ 5-23
ตารางที่ 5-23 ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการเลิกกิจการ
ประเภทบริษัทจากัดนอกเขตปลอดอากร
หน่วย: Dirham (AED)

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการเลิกกิจการและแต่งตั้งผู้ชาระบัญชี
1.

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.

จัดทารายงานการประชุมสามัญเพื่อยืนยันการชาระบัญชีของบริษัท
พร้อมทั้งแต่งตั้งผูช้ าระบัญชี
จัดเตรียมหนังสือแสดงความยินยอมทีจ่ ะชาระบัญชีจากผูช้ าระ
บัญชี พร้อมกับสาเนาใบอนุญาตของผูช้ าระบัญชี หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนผู้สอบบัญชี และตัวอย่างลายมือชื่อผู้ชาระบัญชี

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

3.

กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสาร ยื่นต่อ DED

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

4.

เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายกฎหมายใน DED จะทาการตรวจสอบเอกสารและ
หนังสือรับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแต่งตั้งผูช้ าระบัญชี

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย
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ขั้นตอน
5. ชาระค่าดาเนินการปิดกิจการ (Company Dissolution) และ
ค่าธรรมเนียมการแต่งตัง้ ผู้ชาระบัญชี
6. ประกาศที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ภาษาอาหรับ 2 ฉบับเป็นเวลา 1
วัน และให้เวลาเจ้าหนี้ 45 วันในการคัดค้านนับจากวันที่ประกาศ
ขั้นตอนการแจ้งยกเลิก/ปิดกิจการ

ระยะเวลา
1 วัน

ค่าธรรมเนียม
2,020

45 วัน

ขึ้นอยู่กับ
สานักพิมพ์

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

1.

จัดเตรียมรายงานฉบับสุดท้ายบริษัท

2.

จัดเตรียมคาประกาศจากผูช้ าระบัญชีและหุ้นส่วน ที่ระบุว่าไม่มีการ 45 วันระหว่างที่
คัดค้านจากฝ่ายอื่นใดในระหว่าง 45 วันที่ได้ประกาศเลิกกิจการ
ประกาศเลิก
กิจการ
แจ้งยกเลิก Establishment Card ต่อ Ministry of Human
1 วัน
Resources and Emiratisation

ไม่มีค่าใช้จ่าย

4.

แจ้งยกเลิกหนังสือตรวจลงตราของหุ้นส่วนบริษทั

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

5.

แจ้งเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ ซึ่งขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
ราชการที่กากับการอนุญาตของธุรกิจแต่ละประเภท

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

6.

รอการผลการพิจารณาเลิกกิจการจาก Ministry of Economy

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

7.

ยื่นเอกสารข้างต้นทั้งหมดผ่านทางช่องทางที่ได้รับอนุญาต เพื่อขอ
การอนุมัติจากฝ่ายกฎหมายของ DED
ชาระค่าธรรมเนียมการจดเลิกกิจการ และรับหนังสือรับรองการเลิก
กิจการ (Certificate of Deregistration)

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

3 วัน

3,000

3.

8.

1,100

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก Dubai DED. (http://www.dubaided.ae/English/
SetUpyourBusiness/Pages/CloseYourBusiness.aspx) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)

2) กิจกำรเจ้ำของรำยเดียว สำนักงำนสำขำ และสำนักงำนผู้แทน
นักลงทุนต่างชาติที่จัดตั้ งธุ รกิจรูปแบบกิจการเจ้าของรายเดียว สานักงานสาขา และ
สานักงานผู้แทน กรณีจัดตั้งนอกเขตปลอดอากร สามารถแจ้งเลิกกิจการดังกล่าวได้ ณ DED ใน
พื้นที่ หรือแจ้งเลิกโดยกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารเป็นไฟล์ PDF ผ่านทางระบบออนไลน์
แล้วเลือกประเภทการชาระเงิน กรณีจัดตั้งในเขตปลอดอากร สามารถแจ้งเลิกกิจการที่ RoC ของ
พื้นที่ปลอดอากรนั้น ซึ่งมีขั้นตอนและค่าธรรมเนียม ปรากฏตามตารางที่ 5-24 พร้อมเอกสารและ
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจดเลิ กกิจการสาหรับกิจการเจ้าของรายเดียว ตามตารางที่ 5-25 ส่วนใน
กรณีของสานักงานสาขา และสานักงานผู้แทน รายละเอียดจะเป็นไปตามตารางที่ 5-26
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ตารางที่ 5-24 ขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการเลิกกิจการประเภทกิจการเจ้าของรายเดียว
สานักงานสาขา และสานักงานผู้แทน
หน่วย: Dirham (AED)

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม

1.

กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เลิกกิจกิจการ

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.

แจ้งยกเลิก Establishment Card ต่อ Ministry of Human
Resources and Emiratisation

1 วัน

1,100

3.

แจ้งยกเลิกหนังสือตรวจลงตราของหุ้นส่วนบริษทั

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย

4.

แจ้งเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ ซึ่งขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
ราชการที่กากับการอนุญาตของธุรกิจแต่ละประเภท
จัดทาสัญญายกเลิกความเป็นหุน้ ส่วน โดยต้องได้รับการรับรองจาก
Notary public หรือศาลของรัฐ
ประกาศที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ของทางการเป็นเวลา 1 วัน ให้
ทราบถึงการเลิกกิจการ และให้เวลาเจ้าหนี้ 45 วันในการคัดค้าน
นับจากวันทีป่ ระกาศ
ยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารแนบที่กล่าวมาข้างต้นให้ DED
พิจารณาเอกสารเพื่อยกเลิกกิจการ

1 วัน

ขึ้นอยู่กับแต่ละ
หน่วยงาน
1,210

5.
6.

7.

1 วัน
45 วัน

ขึ้นอยู่กับ
สานักพิมพ์

3 วัน

3,000

ที่มา: Abu Dhabi Department of Economic Development. (https://ded.abudhabi.ae/en/our-services/Pages/cancellicences.aspx) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)

ตารางที่ 5-25 เอกสารและข้อมูลในการเลิกกิจการประเภทกิจการเจ้าของรายเดียว
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการเอกสาร
หนังสือแจ้งขอยกเลิกกิจการ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Commercial License)
สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ที่เกีย่ วข้อง
หนังสือมอบอานาจให้ลงนามที่ได้รับการรับรองโดย Notary Public
หนังสือแจ้งยกเลิกใบประกอบธุรกิจเฉพาะ
เอกสารการอนุญาตให้เลิกกิจการจากผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้อง หลังจากได้ลงประกาศแจ้งเลิกกิจการใน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ที่มา: Abu Dhabi Department of Economic Development. (https://ded.abudhabi.ae/en/our-services/Pages/cancellicences.aspx) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)
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ตารางที่ 5-26 เอกสารและข้อมูลในการเลิกกิจการ
ประเภทสานักงานสาขา และสานักงานผู้แทน
ลาดับ
รายการเอกสาร
1. หนังสือแจ้งขอยกเลิกกิจการ
2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Commercial License)
3. มติหุ้นส่วนหรือคณะกรรมการบริษัทในการเลิกบริษทั โดยต้องได้รับการรับรองในระดับสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
4. หนังสือยืนยันความรับผิดชอบหนี้สินใดๆ ที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ โดยผู้จัดการบริษัท
5. ประกาศที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาอาหรับและอังกฤษทีป่ ระชาสัมพันธ์การชาระบัญชีเป็น
เวลา 45 วัน
6. เอกสารการชาระหนี้จาก TECOM Investment’s Finance Department (เฉพาะกรณีที่จัดตัง้ ธุรกิจ
ใน Dubai Creative Clusters Authority)
7. เอกสารการชาระค่าบริการจาก Leasing Department / IRM ระบุถึงวันทีท่ ี่ย้ายออกจากอาคาร
8. เอกสารการชาระค่าบริการจาก Government Services Operations (GSO) รวมถึงการยกเลิก
หนังสือตรวจลงตรา
9. เอกสารการชาระหนี้จาก TECOM Investment’s Finance Department (เฉพาะกรณีที่จัดตัง้ ธุรกิจ
ใน Dubai Creative Clusters Authority)
10. สาเนาใบสาคัญการชาระค่าธรรมเนียม
ที่มา: Abu Dhabi Department of Economic Development. (https://ded.abudhabi.ae/en/our-services/Pages/cancellicences.aspx) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)

3) บริษัทจำกัดในเขตปลอดอำกร
ในส่วนของบริษัทจากัดในเขตปลอกอากร (FZ-LLC) การจัดตั้งธุรกิจจะอยู่ภายใต้กากับ
ดูแลของ Registrar of Company (RoC) ในพื้นทีเ่ ขตปลอดอากรนั้นๆ นักลงทุนหรือบริษัทต่างชาติ
สามารถยื่นเลิกกิจการที่ RoC โดยขั้นตอนการเลิกกิจการจะมีลักษณะเหมือนบริษัทจากัด นอกเขต
ปลอดอากร ตามที่เสนอรายละเอียดในข้อ 1) พร้อมเอกสารและข้อมูลสาหรับการขอเลิกกิจการดัง
ตารางที่ 5-27
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ตารางที่ 5-27 เอกสารและข้อมูลในการเลิกกิจการประเภท FZ-LLC
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายการเอกสาร
หนังสือแจ้งขอยกเลิกกิจการ
หนังสือรับรองนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับของบริษัท
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Commercial License)
มติหุ้นส่วนในการเลิกกิจการ โดยต้องได้รับการรับรองในระดับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
หนังสือยืนยันความรับผิดชอบหนี้สินใดๆ ที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ โดยผู้จัดการบริษัท
กรณีที่บริษัทดาเนินกิจการเกินกว่า 1 ปี จะต้องมีรายงานจากผูส้ อบบัญชี เพื่อยืนยันว่าไม่มีหนีค้ ้าง
ชาระหรือหนี้สินกับบุคคลที่สาม แนบมาพร้อมกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของบริษทั ผู้สอบบัญชี
นั้นๆ
หนังสือแจ้งจากธนาคารว่าได้ทาการปิดบัญชีแล้ว
ประกาศที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาอาหรับและอังกฤษทีป่ ระชาสัมพันธ์การชาระบัญชีเป็น
เวลา 45 วัน
เอกสารการชาระหนี้จาก TECOM Investment’s Finance Department (เฉพาะกรณีที่จัดตัง้ ธุรกิจ
ใน Dubai Creative Clusters Authority)
เอกสารการชาระค่าบริการ Leasing Department / IRM ระบุถึงวันที่ที่ย้ายออกจากอาคาร
เอกสารการชาระค่าบริการจาก Government Services Operations (GSO) รวมถึงการยกเลิก
หนังสือตรวจลงตรา
เอกสารพิธีการศุลกากร (Clearance from Customs)
สาเนาใบสาคัญการชาระค่าธรรมเนียม

ที่มา: Dubai Creative Clusters Authority. (https://dcca.gov.ae/en/existing-businesses/registration-licensing/licensecancellation-and-de-registration/) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2560)
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บทที่ 6
ต้นทุนการประกอบธุรกิจ (Cost of Doing Business)
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
6.1 ต้นทุนทั่วไป
ต้นทุนทั่วไปในการประกอบธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ
ได้แก่ ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนค่าก่อสร้าง และต้นทุนสาธารณูปโภค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1.1 ต้นทุนค่าขนส่ง
 อัตราค่าขนส่งทางเครื่องบิน
ตารางที่ 6-1 อัตราค่าขนส่งทางเครื่องบินจากรัฐดูไบหรือรัฐอาบูดาบี
ไปยังสนามบินปลายทาง
ประเทศปลายทาง
ออสเตรเลีย: เพิร์ธ

เยอรมนี: แฟรงก์เฟิร์ต

ญี่ปุ่น: โตเกียว

เกาหลี: โซล

น้าหนัก (หน่วย: กิโลกรัม)
น้อยกว่า 20
20 – 40
40 – 80
80 กิโลกรัมขึ้นไป
น้อยกว่า 20
20 – 40
40 – 80
80 กิโลกรัมขึ้นไป
น้อยกว่า 20
20 – 40
40 – 80
80 กิโลกรัมขึ้นไป
น้อยกว่า 20
20 – 40
40 – 80

อัตราค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อกิโลกรัม
(หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ)
16.15
8.85
8.10
7.47
15.09
8.66
7.90
7.45
16.45
8.96
8.21
7.57
16.50
8.98
8.22
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ประเทศปลายทาง

น้าหนัก (หน่วย: กิโลกรัม)

80 กิโลกรัมขึ้นไป
อังกฤษ: ลอนดอน
น้อยกว่า 20
20 – 40
40 – 80
80 กิโลกรัมขึ้นไป
สหรัฐอเมริกา: นิวยอร์ก น้อยกว่า 20
20 – 40
40 – 80
80 กิโลกรัมขึ้นไป
สิงคโปร์
น้อยกว่า 20
20 – 40
40 – 80
80 กิโลกรัมขึ้นไป
รัสเซีย: มอสโก
น้อยกว่า 20
20 – 40
40 – 80
80 กิโลกรัมขึ้นไป
ไทย: กรุงเทพ
น้อยกว่า 20
20 – 40
40 – 80
80 กิโลกรัมขึ้นไป

อัตราค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อกิโลกรัม
(หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ)
7.58
16.99
9.14
8.37
7.72
16.18
8.85
8.11
7.47
16.72
8.70
8.20
7.64
18.02
9.62
8.81
8.13
19.56
10.31
9.45
8.72

ที่มา:บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก World Freight Rate
(http://worldfreightrates.com/freight) (เข้าถึง ณ วันที่ 16 เมษายน 2560)
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 อัตราค่าขนส่งทางเรือ
ตารางที่ 6-2 อัตราค่าขนส่งทางเรือจากรัฐดูไบไปยังประเทศปลายทาง
หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ

ประเทศปลายทาง
ออสเตรเลีย: ซิดนีย์
เยอรมนี: ฮัมบูร์ก
ญี่ปุ่น: โตเกียว
เกาหลี: อินชอน
สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา: ไมอามี
สหรัฐอเมริกา: ซีแอตเทิล
รัสเซีย: เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
จีน: เซียเหมิน
แคนาดา: แวนคูเวอร์
สหราชอาณาจักร: ลิเวอร์พูล
ไทย: กรุงเทพ

Rashid Port
Full Container Load (FCL)
20 ฟุต
40 ฟุต
1,735 – 1,918
2,590 – 2,863
1,958 – 2,164
2,923 – 3,230
1,572 – 1,730
2,347 – 2,590
1,485 – 1,640
2,218 – 2,450
1,271 -1,400
1,890 – 2,000
2,610 – 2,880
3,900 – 4,330
2,650 – 2,930
3,960 – 4,370
2,100 – 2,320
3,130 – 3,460
1,410 – 1,550
2,100 – 2,320
2,660 – 2,940
3,970 – 4,390
2,050 – 2,260
3,055 – 3,370
1,500 – 1,602
2,165 – 2,390

Jebel Ali Port
Full Container Load (FCL)
20 ฟุต
40 ฟุต
1,538 – 1,700
2,295 – 2,536
1,735 – 1,917
2,590 – 2,862
1,393 – 1,540
2,080 – 2,298
1,317 – 1,455
1,965 – 2,172
1,127 – 1,245
1,682 – 1,860
2,315 – 2,558
3,455 – 3,820
2,350 – 2,596
3,506 – 3,875
1,862 – 2,058
2,780 – 3,072
1,250 – 1,382
1,865 – 2,063
2,357 – 2,604
3,517 – 3,888
1,813 – 2,005
2,706 – 2,992
1,450 – 1,600
2,166 – 2,395

ที่มา:บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก World Freight Rates.
(http://worldfreightrates.com/freight) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2560)

6.1.2 ต้นทุนค่าก่อสร้าง
ตารางที่ 6-3 ต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
หน่วย: (AED)

รายการวัสดุก่อสร้าง
ปูนซีเมนต์ขาว
เหล็กเส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 มิลลิเมตร
เหล็กเส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-25 มิลลิเมตร
สีทาภายนอก
สีทาภายใน
ทรายขาว
ทรายดา
ส่วนผสมของคอนกรีต (Aggregate) แบบผสม

หน่วย

ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย

1 ตัน
1 ตัน
1 ตัน
1 แกลลอน
1 แกลลอน
1 ลูกบาศ์กเมตร
1 ลูกบาศ์กเมตร
1 ลูกบาศ์กเมตร

700
1,950
1,900
60
155
45
60
75
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รายการวัสดุก่อสร้าง
สายไฟ Electronics Wire ขนาด 4 Corps
สายไฟ Electronics Wire ขนาด 4 Corps
คอนกรีตบล็อคขนาด 10*20*40 เซนติเมตร
คอนกรีตผสมสาเร็จความหนา 10 เซนติเมตร
ท่อประปา PVC ขนาด ¾ นิ้ว
ท่อประปา PVC Pipes ขนาด 2 นิ้ว
ท่อประปา PVC Pipes ขนาด 3 นิ้ว

หน่วย

ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย

10 เมตร
50 เมตร
1,000 ชิ้น
1 ลูกบาศ์กเมตร
6 เมตร
6 เมตร
6 เมตร

24
78
3,000
235
11.6
36.5
79.5

ที่มา: Statistic Center – Abu Dhabi (SCAD). “Price of Building Materials 2016”. (https://www.scad.ae/en/Pages/
ThemeReleaseDetail.aspx?ReleaseID=763&ThemeID=2) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560)

6.1.3 ต้นทุนที่ดิน/ส้านักงาน
6.1.3.1 ต้นทุนที่ดิน
ตารางที่ 6-4 ต้นทุนที่ดินอุตสาหกรรม
รัฐที่ตัง
ดูไบ
อาบูดาบี
อัจมาน
อัลไอน์
ฟูไจราห์
ราสอัลไคมาห์
ชาร์จาห์
อุมม์อัลไกไวน์

ราคาขาย
(หน่วย: Dirham ต่อตารางฟุต)
300 – 1,000
300 - 700
200 - 550
30 - 100
90 - 170
100 - 300
100 - 250
40 - 100

ค่าเช่า
(หน่วย: Dirham ต่อตารางฟุตต่อปี)
10 - 50
10 - 50
5 – 40
5 - 25
5 – 30
5 – 35
5 - 35
5 - 25

หมายเหตุ: การตั้งราคาขายหรือค่าเช่า ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของที่ดิน หากอยู่ในเขตเมืองและติดถนนจะมีราคาสูง
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Property Finder. (https://www.propertyfinder.ae)
(เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560) Dubizzle. (https://dubai.dubizzle.com/property-for-sale/land/) เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่
18 เมษายน 2560) และ Bayut. (https://www.bayut.com/for-sale/property/fujairah/) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560)
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6.1.3.2 ต้นทุนค่าเช่าส้านักงาน
ตารางที่ 6-5 อัตราค่าเช่าส้านักงาน
ที่ตัง

ค่าเช่า
(หน่วย: Dirham ต่อตารางฟุตต่อปี)

ดูไบ
อาบูดาบี
อัจมาน
อัลไอน์
ฟูไจราห์
ราสอัลไคมาห์
ชาร์จาห์
อุมม์อัลไกไวน์

70 - 185
70 - 185
30 - 100
30 - 90
30 – 80
40 - 100
40 – 120
40 - 120

ที่มา:บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Instant Offices.
(http://www.instantoffices.com/en/ae/office-space/dubai?for=37&size=50) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560) และ
Dubizzle. (https://dubai.dubizzle.com/property-for-rent/commercial/) เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560)

ตารางที่ 6-6 ต้นทุนโรงงาน
ที่ตัง
ดูไบ
อาบูดาบี
อัจมาน
อัลไอน์
ฟูไจราห์
ราสอัลไคมาห์
ชาร์จาห์
อุมม์อัลไกไวน์

ราคาขาย
(หน่วย: Dirham ต่อตารางฟุต)
400 – 1,000
380 – 1,000
300 - 700
50 - 100
100 - 300
200 - 330
140 - 300
50 - 100

ค่าเช่า
(หน่วย: Dirham ต่อตารางฟุตต่อปี)
70 - 200
70 - 200
50 – 150
10 – 50
20 – 80
30 – 110
25 – 80
10 – 50

ที่มา:บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจาก Dubizzle. (https://dubai.dubizzle.com/property-forsale/commercial/) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560) และ BusinessForSale.
(https://uae.businessforsale.com/search/manufacturing-business-for-sale-united-arab-emirates) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 18
เมษายน 2560)

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

6-6

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

6.1.4 ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
 อัตราค่าไฟฟ้า
หน่วยงานที่กากับ ดูแล และให้บริการไฟฟ้าและน้าประปาในระดับประเทศ คือ Federal
Electricity and Water Authority (FEWA) ส่ ว นในระดั บ รั ฐ หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารไฟฟ้ า และ
น้าประปา ได้แ ก่ Electricity and Water Authority ซึ่ง มี การจัดเก็บค่ าไฟฟ้ า ตามที่ รัฐบาลกลาง
กาหนด ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6-7 ส่วนอัตราค่าไฟฟ้า ในรัฐดูไบและรั ฐอาบูดาบี เป็นไป
ตามที่ปรากฏในตารางที่ 6-8
ตารางที่ 6-7 อัตราค่าไฟฟ้าที่ก้าหนดโดยรัฐบาลกลาง
ประเภทผูใ้ ช้
ที่พักอาศัย (คนชาติ)
เกษตรกรรม

ปริมาณการใช้ อัตราค่าไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม
(KW / H)
(Fils / KWH) (Fils/ KWH)
อัตราเดียว
อัตราเดียว
ไม่เกิน 2,000
2,001 - 4,000
4,001 - 6,000
เกินกว่า 6,000
ไม่เกิน 2,000
2,001 - 4,000
4,001 - 6,000
เกินกว่า 6,000
ไม่เกิน 10,000
เกินกว่า 10,000
ไม่เกิน 10,000

7.5
7.5
23
28
32
38
23
28
32
38
23
38
40

ผู้เช่าแบบ Freehold และ
ชาวต่างชาติ

อัตราเดียว

45

การเชื่อมต่อชัว่ คราว
มีมากกว่า 1 บัญชีต่ออาคาร

อัตราเดียว
อัตราเดียว

50
38

ที่พักอาศัย (ต่างชาติ)

การพาณิชย์

หน่วยงานราชการ
อุตสาหกรรม

-

(+) 5 Fils

(+) 4 Fils

อัตราค่าไฟฟ้ารวม
ค่าธรรมเนียม
(Fils/ KWH)
7.5
7.5
28
33
37
43
28
33
37
43
28
43
44
45

(+) 5 Fils

50
43

หมายเหตุ: Fils เป็นหน่วยเงินย่อยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย 100 Fils มีค่าเท่ากับ 1 Dirham
ที่มา: Federal Electricity and Water Authority. (http://www.fewa.gov.ae/en/OpenData/Pages/Tariff.aspx) (เข้าถึงข้อมูล ณ
วันที่ 18 เมษายน 2560)
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ตารางที่ 6-8 อัตราค่าไฟฟ้ารัฐดูไบและรัฐอาบูดาบี
การใช้ไฟฟ้า
(กิโลวัตต์ต่อเดือน)

อัตราค่าไฟฟ้า
(Fils ต่อกิโลวัตต์)

รัฐดูไบ
ประเภททีอ่ ยู่อาศัย (Residential) และการพาณิชย์ (Commercial)
0 – 2,000
23
2,001 – 4,000
28
4,001 – 6,000
32
6,001 ขึ้นไป
38
ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial)
0 – 10,000
23
10,001 ขึ้นไป
38
รัฐอาบูดาบี
การพาณิชย์ (Commercial)
20
การพาณิชย์ สาขาเกษตรกรรม
4.5
อุตสาหกรรมเบา
28.6
36.6 (ช่วงเวลา summer peak)
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
และ 27 (ช่วงอื่น)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก Dubai Electricity and Water Authority.
(https://www.dewa.gov.ae/en/customer/services/consumption-services/tariff) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560) และ
Expat Media. “New water and electricity rates in Abu Dhabi in 2017“. (http://expatmedia.net/2016/11/19/new-waterelectricity-rates-abu-dhabi-2017/) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560)

 อัตราค่าน้าประปา
ตารางที่ 6-9 อัตราค่าน้าประปาที่ก้าหนดโดยรัฐบาลกลาง
ประเภทผูใ้ ช้
ที่พักอาศัย (คนชาติ)
ที่พักอาศัย (ต่างชาติ)

การพาณิชย์

ปริมาณการใช้
(ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน)
อัตราเดียว
ไม่เกิน 27
27 – 55
เกินกว่า 55
ไม่เกิน 45
45 – 91
เกินกว่า 91

อัตราค่าน้าประปา
(Fils ต่อแกลลอน)
3.3
7.7
8.8
10.12
7.7
8.8
10.12
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ประเภทผูใ้ ช้
อุตสาหกรรม

หน่วยงานราชการ
เกษตรกรรม
ผู้เช่าแบบ Freehold และ
ชาวต่างชาติ
การเชื่อมต่อชัว่ คราว

ปริมาณการใช้
(ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน)
ไม่เกิน 45
45 – 91
เกินกว่า 91
ไม่เกิน 45
45 – 91
เกินกว่า 91
ไม่เกิน 45
เกินกว่า 45
ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละ
ประเภท
อัตราเดียว

อัตราค่าน้าประปา
(Fils ต่อแกลลอน)
7.7
8.8
10.12
7.7
8.8
10.12
4.4
6.6
ขึ้นอยู่กับอัตราค่าน้าประปา
ในการปล่อยน้าแต่ละครั้ง
11.0

ที่มา: Federal Electricity and Water Authority. (http://www.fewa.gov.ae/en/OpenData/Pages/Tariff.aspx) (เข้าถึงข้อมูล ณ
วันที่ 18 เมษายน 2560)

ตารางที่ 6-10 อัตราค่าน้าประปาของรัฐดูไบและรัฐอาบูดาบี
การใช้นา้ ประปา
รัฐดูไบ
ประเภททีอ่ ยู่อาศัย (Residential) และการพาณิชย์ (Commercial)
0 – 6,000 แกลลอนต่อเดือน
6,001 – 12,000 แกลลอนต่อเดือน
12,001 แกลลอนต่อเดือน ขึ้นไป
ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial)
0 – 10,000 แกลลอนต่อเดือน
10,001 – 20,000 แกลลอนต่อเดือน
20,001 แกลลอนต่อเดือน ขึ้นไป
รัฐอาบูดาบี
การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม

อัตราค่าน้าประปา

3.5 Fils/Imperial Gallon1
4.0 Fils/Imperial Gallon
4.6 Fils/Imperial Gallon
3.5 Fils/Imperial Gallon
4.0 Fils/Imperial Gallon
4.6 Fils/Imperial Gallon
7.84 Dirham/1,000 ลิตร
3.13 Dirham/1,000 ลิตร

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก Dubai Electricity and Water Authority.
(https://www.dewa.gov.ae/en/customer/services/consumption-services/tariff) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560) และ
Expat Media. “New water and electricity rates in Abu Dhabi in 2017“. (http://expatmedia.net/2016/11/19/new-waterelectricity-rates-abu-dhabi-2017/) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560)
1

Imperial Gallon เป็นหน่วยวัดปริมาตรของอังกฤษ โดย 1 Imperial Gallon เทียบได้กับประมาณ 4.55 ลิตร
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 อัตราค่าโทรศัพท์
ตารางที่ 6-11 อัตราค่าโทรศัพท์
รายการ
ค่าบริการในการติดตัง้
ค่าเช่า
อัตราค่าบริการ
ค่าโทรภายในประเทศ (ระหว่างโทรศัพท์บ้าน)
ค่าโทรภายในประเทศ (จากโทรศัพท์บ้านไปยัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่)
ค่าโทรต่างประเทศ

โทรศัพท์บ้าน
180 Dirham
39 Dirham/ เดือน

ลูกค้าธุรกิจ
180 Dirham
125 Dirham/ เดือน

ไม่คิดค่าบริการ

ไม่คิดค่าบริการ

30 fils / นาที

30 fils / นาที

ขึ้นอยู่กับประเทศ
ปลายทาง

0.3 Dirham/ นาที

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก Etisalat Corporation.
(http://www.etisalat.ae/nrd/en/business/smb/business_talk_packages.jsp) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560)

6.2 ต้นทุนค่าจ้าง
ตารางที่ 6-12 อัตราค่าตอบแทนผู้บริหาร
(หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐต่อปี)

ต้าแหน่ง
Chief Financial Officer
Finance Director
Finance Manager
Chief Risk Officer
Merger and Acquisitions Managing Director
Head of Wholesale Banking
Head of Corporate Banking
Chief Information Officer
Chief Technology Officer
Chief Architect
Business Systems Manager
Applications Development Manager
HR Director

อัตราค่าตอบแทน
ต่้าสุด
สูงสุด
228,500
618,550
182,000
367,500
100,000
191,750
269,750
545,750
274,500
412,250
490,500
565,500
326,750
525,500
319,750
447,500
284,250
376,500
152,750
245,500
150,500
212,750
162,750
205,500
171,000
265,250
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ต้าแหน่ง
Administration Payroll Manager
Chief Legal Officer
Legal Manager
Marketing Manager
Mechanical Engineer

อัตราค่าตอบแทน
ต่้าสุด
สูงสุด
81,750
132,500
269,750
416,750
153,750
206,750
150,000
210,000
40,000
200,000

ที่มา: Robert Half. “Salary Guide, 2016”. (https://www.roberthalf.ae/about-us/...and-guides/uae-salary-guide-2016) (เข้าถึง
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560)

ตารางที่ 6-13 อัตราเงินเดือนของลูกจ้างระดับปฏิบัติการ
ต้าแหน่ง
Accountant Clerk
General Clerk
HR Officer
Legal Secretary
Legal Assistant
IT Supervisor
Production Supervisor
Foreman
Electrician
Receptionist
Storekeeper
Quality Control
Security Guard
Van/Truck Driver

(หน่วย: Dirham ต่อปี)
อัตราค่าตอบแทน
ต่้าสุด
สูงสุด
30,000
180,000
25,000
150,000
49,750
66,000
69,250
107,250
34,000
70,250
30,000
182,000
20,000
180,000
30,000
150,000
13,000
152,000
20,000
80,000
20,000
80,000
30,000
200,000
14,000
100,000
18,000
180,000

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก PayScale.
(http://www.payscale.com/research/AE/Country=United_Arab_Emirates/Salary) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560)
และ Salary Explorer. (http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?&loctype=1&loc=227)) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 18
เมษายน 2560)
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6.3 ต้นทุนทางภาษี
6.3.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้มีการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในทางปฏิบัติ แม้ว่าแต่ละรัฐมี
การวางแผนการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 - 55 ดังรายละเอียดปรากฏตามตาราง
ที่ 6-14 แต่ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศบังคับใช้โดยทั่วไป มีเพียงการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล
เฉพาะจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจน้ามันและก๊าซในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทาน และจาก
สานักงานสาขาของธนาคารต่างชาติที่ให้บริการภายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในภาษีร้อยละ 20
ตารางที่ 6-14 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ช่วงเงินได้

อัตราภาษี

น้อยกว่า 1,000,000 Dirham

0%

1,000,000 - 2,000,000 Dirham

10%

2,000,000 - 3,000,000 Dirham

20%

3,000,000 - 4,000,000 Dirham

30%

4,000,000 - 5,000,000 Dirham

40%

มากกว่า 5,000,000 Dirham

55%

ที่มา: Santender. “United Arab Emirate: Tax System.” (https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/unitedarab-emirates/tax-system) (เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560)

6.3.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ปัจจุบันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
6.3.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ในช่วงกลางปี 2559 กลุ่มประเทศ Gulf Cooperation Council (GCC) ซึ่งประกอบด้วย 6
ประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน ร่วม
ประชุมหารือ เพื่อวางกรอบอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งผลการประชุมกาหนดภาษีมูลค่าเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 5 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งจะจัดเก็บจากสินค้าและบริการทุก
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ชนิด ยกเว้นผลิตภัณฑ์สุขภาพ การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ การขนส่งท้องถิ่น และยา ทั้งนี้ หน่วย
ธุรกิจที่ต้องยื่นจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ หน่วยธุรกิจที่มีเงินได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
6.3.4 ภาษีการขาย / ภาษีสรรพสามิต
Ministry of Finance ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้กากับการจัดเก็บภาษีสรรพาสามิต ได้วางแผน
การจัดเก็บภาษีดังกล่าวในสินค้าบางชนิด โดยคาดว่าจะเริ่มบังคับหลังไตรมาสที่ 2 ของปี 2560
ทั้งนี้ แผนการจัดเก็บภาษีสรรสามิตตามรายการสินค้าเป็นดังต่อไปนี้
 ยาสูบ ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 100
 เครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม (Soft Drinks) ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ
50
 เครื่องดื่มประเภทชูกาลัง (Energy Drinks) ต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 100
 สินค้าอื่นๆ เช่น ยานยนต์ สามารถเลือกรูปแบบการเสียภาษีระหว่ างภาษีที่คิดตาม
มูลค่า (Ad Valorem on the Value) หรือภาษีต่อหน่วย (Specific on the Quantity)
ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะสิ น ค้ า ความสะดวก และประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด เก็ บ และ
โครงสร้างตลาด
6.3.5 อากรน้าเข้า
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ เ ป็ น สมาชิ ก ของกลุ่ ม GCC ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ส ถานะเป็ น สหภาพ
ศุลกากร (Custom Union) หลังกระบวนการจัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2014 ที่ผ่าน
มา ได้มีการยกเว้นภาษีศุลกากรและข้อจากัดทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้ง เรียกเก็บ
อัตราภาษีศุลกากรขาเข้าสาหรับสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน ซึ่งภาษี
ศุลกากรขาเข้าส่วนใหญ่ จะเก็บในอัตราร้อยละ 5 ยกเว้น สินค้าประมาณ 400 รายการ ประเภท
อาหาร ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
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ตารางที่ 6-15 อัตราภาษีน้าเข้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จ้าแนกตามประเภทสินค้า
(หน่วย : ร้อยละ)

กลุ่มสินค้า
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ผลิตภัณฑ์จากนม
พืชผักและผลไม้
ชาและกาแฟ
ธัญพืชและของปรุงแต่งจากธัญพืช
เมล็ดพืชและผลไม้ทมี่ ีน้ามัน
น้าตาลและขนมทาจากน้าตาล
เครื่องดื่มและยาสูบ
ฝ้าย
ผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ
ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา
ผลิตภัณฑ์แร่และเหล็ก
น้ามัน
เคมีภัณฑ์
ไม้และของทาด้วยไม้
สิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องหนัง
เครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
พาหนะและอุปกรณ์ขนส่ง
อุตสาหกรรมอื่นๆ

อัตราภาษีเฉลี่ย
ผูกพัน
35.3
15.0
15.0
15.0
15.0
20.1
15.0
117.3
15.0
15.0
15.0
14.8
15.0
7.1
12.1
14.9
15.0
15.0
13.4
11.7
13.9
13.5

อัตราภาษีเฉลี่ย MFN
ที่แท้จริง
2.8
5.0
3.3
3.1
3.2
4.8
3.5
39.5
5.0
4.4
3.6
4.9
5.0
4.4
4.7
5.0
5.0
5.0
4.5
3.7
4.0
4.6

สัดส่วนการน้าเข้า*
0.8
0.7
1.4
0.4
1.3
0.5
0.4
1.3
0.0
0.5
0.3
29.1
2.4
7.9
1.9
1.8
2.4
2.0
13.4
15.2
12.5
3.7

หมายเหตุ: * สัดส่วนมูลค่าการนาเข้ากลุ่มสินค้านั้นๆ ต่อมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด
ที่มา: รวบรวมจาก WTO Tariff Profile 2016

6.3.6 ภาษีอื่นๆ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ให้การยกเว้นภาษีกาไรส่วนทุน (Capital Gain Tax) ภาษีมรดก
(Estate Tax) และภาษีการให้ (Gift Tax) ซึ่งเป็นการเรียกเก็บจากการโอนทรัพย์สินให้ผู้อื่นก่อน
เสียชีวิต
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บทที่ 7
โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สาระสาคัญ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในกิจกรรมสาคัญ
ที่ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีโอกาสที่จะ
เติบโตได้อีกมากในอนาคต ภายใต้การผลักดันของรัฐบาลและการขยายตัวของ
ประชากรและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในตลาดผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนอยู่ในย่านชานเมืองของตัวเมืองอาบูดาบี
และเมืองดูไบ ซึ่งมีอัตราการเติบโตของประชากรสูงและมีแผนการที่จะพัฒนา
เป็นศูนย์กลางเมืองแห่งใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เศรษฐกิจต่า งๆ
เช่ น Yas Island, Palm Jumeirah, Dubai Marina ฯลฯ รวมไปถึ ง โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ และการจัดงาน World Expo 2020 ที่รัฐดูไบ
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่รุนแรงเป็นความท้าทายที่สาคัญในการลงทุน
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีผู้เล่นรายใหญ่ครองตลาดอยู่หลายราย โอกาสใน
การดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เหมาะสมจึงอยู่ในลักษณะของการรับช่วง
สัญญาต่อ (Subcontract) จากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ในขณะที่ธุรกิจ
การออกแบบ การตกแต่ ง ภายใน รวมไปถึ ง การบริ ห ารจั ด การและการ
บารุงรักษาอาคารก็เป็นโอกาสที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน
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7.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
7.1.1 สถานการณ์และสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส าคัญที่คอยผลักดันเศรษฐกิ จของ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงหลายปีที่ผ่ านมา โดยภายใต้ความพยายามของรัฐบาลในรัฐต่างๆ
โดยเฉพาะรัฐดูไบและรัฐอาบูดาบี ที่จะลดการพึ่งพารายได้จากนามันและก๊าซธรรมชาติ ทาให้มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคการผลิตและภาคการบริการอื่นๆ ประกอบกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและจานวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มากขึนในแต่ละปี จึง
น ามาซึ่ ง ความต้ อ งการอาคารที่อ ยู่ อ าศั ย และอาคารพาณิช ย์ ตลอดจนโครงสร้ า งพื นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เป็นจานวนมาก
ในส่วนของแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่อไปในอนาคต มีการ
ประเมิ น จาก Timetric's Construction in the UAE - Key Trends and Opportunities to 2019
Report1 ว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างในสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์น่าจะขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 6.5
ต่อ ปี จนถึ งปี 2562 ทังนี ปัจจัยส าคั ญ ที่ช่ว ยผลั กดันการเติบโตดังกล่ าวมาจากการลงทุนของ
ภาครัฐ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020 ในเมืองดูไบ จึงนามาซึ่งความต้องการ
ต่อการก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกและโรงแรมที่พักเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะโรงแรมระดับ
3-4 ดาว เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ไม่สูงมากนัก ที่จะเดินทางมายัง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับ ประเทศที่มีศักยภาพ
ใกล้เคียงกันในพืนที่ใกล้เคียงกันแล้ว คณะผู้วิจัยเห็นว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความโดดเด่นกว่า
ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอื่นๆ ในแง่ที่ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีบรรยากาศในการลงทุน
ทังในด้านนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบ เสรีภาพในการดาเนินชีวิต และวัฒนธรรมการต้อนรับ
นักลงทุนจากต่างชาติที่มากกว่าประเทศอื่นๆ ส่งผลให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลายเป็นศูนย์กลาง
ด้านการค้า การลงทุน การเงิน การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค และนามาซึ่ง
โอกาสในการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับความต้องการจากภาคธุรกิจ
และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดังกล่าว นอกจากนี การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่
พึ่งพารายได้จากนามันน้อยกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคโดยเปรียบเทียบ ทาให้เศรษฐกิจของสหรัฐ
1

อ้างถึงในรายงาน Doing Business in United Arab Emirates ของ International Trade Administration (ITA), US Department
of Commerce
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อาหรับเอมิเรตส์มีความเปราะบางน้อยกว่าในสถานการณ์ที่ราคานามันดิบในตลาดโลกมีความผันผวน
อย่างไรก็ต าม สหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ อ าจมี จุดอ่อ นอยู่บ้ า งในแง่ ของขนาดตลาดเมื่อ เที ย บกั บ
ประเทศขนาดใหญ่อย่างซาอุดีอาระเบีย ในขณะที่การยกเลิกการคว่าบาตรของสหรัฐอเมริกาต่อ
อิหร่าน ก็ทาให้อิหร่านมีแนวโน้มที่จะดึงดูดการลงทุนในภูมิภาคบางส่วนออกไปได้เช่นเดียวกัน
7.1.2 ภาคธุรกิจที่มีโอกาสในการเข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจ
ในด้านของประเภทของอาคารที่มีศักยภาพ จากภาพที่ 7-1 และภาพที่ 7-2 จะเห็นได้ว่า
จานวนอาคารในรัฐอาบูดาบีมีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ยสะสมต่อปี (Compound Annual Growth
Rate: CAGR) ในช่วงปี 2553-2558 สูงถึงร้อยละ 20.20 ในขณะที่จานวนอาคารในรัฐดูไบก็มีการ
ขยายตัวในช่วงปี 2551-2558 ในอัตรา CAGR ร้อยละ 6.57 โดยมี การเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ในช่วงปี 2551-2554 แม้ว่าจะมีการชะลอตัวเกิดขึนบ้างในปี 2555 แต่ก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึน
อย่างช้าๆ หลังจากนัน นอกจากนี หากพิจารณาจากประเภทของอาคาร จะเห็นได้ว่าอาคารส่วน
ใหญ่ในรัฐอาบูดาบีและรัฐดูไบเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลในตารางที่ 7-1
จะเห็นได้ว่า ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในรัฐดูไบจะอยู่ในลักษณะของอพาร์ทเมนท์และบ้านพัก (Villa)
ซึ่งต่างก็มีอัตราการเติบโตในระยะยาวที่สูงทัง 2 ประเภท จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นประเภทของอาคาร
ที่มีโอกาสดีในการลงทุน
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ภาพที่ 7-1 จานวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารในรัฐอาบูดาบี
ในช่วงปี 2553-25582

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2554 ไม่ได้มีการเผยแพร่ จึงไม่ได้ถูกนาเสนอไว้ในที่นี
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก Statistics Centre of Abu Dhabi

2

ข้อมูลสถิติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้มีการเก็บและการเผยแพร่โดยทังหน่วยงานของรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแต่ละรัฐ ซึ่ง
อาจมีความครบถ้วน ความทันสมัย รวมถึงวิธีการนิยามข้อมูลที่แตกต่างกันอยู่บ้าง คณะผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกนาเสนอข้อมูลจาก
แหล่งที่คณะผู้วิจัยเห็นว่ามีความละเอียด ครบถ้วน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษานีมากที่สุด
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ภาพที่ 7-2 จานวนอาคารในรัฐดูไบในช่วงปี 2551-2558

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก Dubai Statistics Centre

ตารางที่ 7-1 จานวนหน่วยที่อยู่อาศัยในรัฐดูไบ ในปี 2543 2553 และ 2558
ประเภทของที่อยู่อาศัย
อพาร์ทเมนท์ (Apartment)
บ้านพัก (Villa)
ส่วนต่อขยายของบ้านพัก (Attached to Villa)
บ้านแบบอาหรับ (Arabic House)
ห้องพักและค่ายพักแรงงาน (Rooms, including
labour camps)
บ้านแบบอยู่ร่วมกัน (Collective Household)
อื่นๆ (Other)
รวม (Total)

2543
95,542
20,846
444
13,455

2553
141,114
42,561
914
15,987

2558
397,718
85,098
60
8,635

6,858

2,841

7,274

1,307
6,911
145,363

1,249
852
205,518

3,185
860
502,830

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก Dubai Statistics Centre

อาคารอี ก ประเภทหนึ่ ง ที่ มี แ นวโน้ ม ที่ น่ า สนใจในสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ คื อ โรงแรม
กล่าวคือ ภายใต้ความพยายามในการผลักดันให้สหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์เป็นศูนย์กลางด้า นการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจในภูมิภาค ทาให้มีนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจานวนมากที่เดินทางเข้ามายัง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในแต่ละปี โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง ดังนัน จานวนโรงแรมและห้องพัก
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทังในรัฐอาบูดาบีและรัฐดูไบจึงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง และ
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ยังมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 70-803 รวมถึงยังเห็นได้ว่าห้องพักเกือบครึ่งหนึ่งเป็นของ
โรงแรมระดับ 5 ดาว และอีกจานวนมากเป็นของโรงแรมระดับ 4 ดาว ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางที่
7-2 และตารางที่ 7-3
ตารางที่ 7-2 สถิติจานวนโรงแรมและห้องพักในรัฐอาบูดาบี
จานวนโรงแรม
จานวนห้องพัก
จานวนแขกที่เข้าพัก
จานวนแขกที่เข้าพักใน
โรงแรม 5 ดาว
จานวนแขกที่เข้าพักใน
โรงแรม 4 ดาว
จานวนแขกที่เข้าพักใน
โรงแรม 1-3 ดาว
Occupancy Rate

2554
129
21,254
1,454,090

2555
130
21,997
1,980,609

2556
150
26,001
2,430,566

2557
160
28,374
3,108,970

2558
168
29,760
3,678,828

CAGR
6.83%
8.78%
26.12%

622,370

880,642

961,920

1,408,232

1,662,599

27.85%

375,652

641,650

812,910

914,470

1,173,801

32.95%

456,068

458,317

655,736

786,268

842,428

16.58%

68.9%

65.2%

70.8%

74.9%

73.4%

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก Statistics Centre of Abu Dhabi

ตารางที่ 7-3 สถิติจานวนโรงแรมและห้องพักในรัฐดูไบ ระหว่างปี 2554-2559
จานวนโรงแรมทั้งหมด
จานวนโรงแรม 5 ดาว
จานวนโรงแรม 4 ดาว
จานวนโรงแรม 1-3 ดาว
จานวนห้องพักทั้งหมด
จานวนห้องพักในโรงแรม 5 ดาว
จานวนห้องพักในโรงแรม 4 ดาว
จานวนห้องพักในโรงแรม 1-3 ดาว
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย

2554
387
63
76
248
53,828
20,734
14,568
18,526
74%

2555
399
71
81
247
57,345
23,706
15,319
18,320
78%

2556
416
77
83
256
61,670
26,121
16,411
19,047
80%

2557
445
N/A
N/A
N/A
67,487
N/A
N/A
N/A
N/A

2558
461
91
106
264
72,473
31,551
21,208
19,714
77%

2559 CAGR
475 4.18%
96 8.79%
112 8.06%
267 1.49%
77,879 7.67%
33,122 9.82%
22,990 9.55%
21,767 3.28%
76%

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2557 ไม่ได้มีการเผยแพร่ จึงไม่ได้ถูกนาเสนอไว้ในที่นี
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก Dubai Statistics Centre

3

อัตราการเข้าพักในโรงแรมแต่ละระดับมีความใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามอัตราการเข้าพักโดยรวมอาจมีความผันผวนอยู่บ้างตาม
ฤดูกาล โดยในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะมีอัตราเข้าพักโดยเฉลี่ยสูงกว่าในฤดูร้อน (เมษายน-กันยายน)
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สาหรับกิจกรรมที่มีโอกาสสาหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ เนื่องจากตลาดการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในปัจจุบัน
ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการขนาดใหญ่จากทั่วโลก ซึ่งการเจาะตลาดในส่วนของธุรกิจที่ ปรึกษา
(Consultant) หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Developer) โดยตรงอาจทาได้ ย าก
เนื่องจากมีผู้ประกอบการรายเดิมที่ค่อนข้างเข้มแข็งครองตลาดอยู่ แต่ลู่ทางที่ผู้ประกอบการไทย
อาจเข้าไปลงทุนได้อาจเป็นกิจกรรมที่ให้การสนับสนุนหรือเป็นการรับช่วงสัญญาต่อจากที่ปรึกษา
หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกทีหนึ่ง เช่น การออกแบบ การรับเหมาก่อสร้าง หรือการดูแลและ
ซ่อมแซมอาคาร โดยเน้นจุดขายในด้านคุณภาพของผลงานและทักษะของบุคลากร ซึ่งผู้ประกอบการ
ไทย อาจมีความโดดเด่นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งจากประเทศแถบเอเชียใต้
7.1.3 ความได้เปรียบ-เสียเปรียบของผู้ประกอบการชาวไทย
จุดเด่นของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์คือ ปัจจุบันมีบุคลากรไทยจานวนหนึ่งเข้าไปทางานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์อยู่แล้ว และผลงานของบุคลากรชาวไทยก็ได้รับความยอมรับในด้านคุณภาพที่ดี
พอสมควร4 โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานชาวอินเดียหรือปากีสถานซึ่งเป็นบุคลากรหลัก
ในภาคการก่อสร้างในปัจจุบัน นอกจากนี ผู้บริโภคในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังมีทัศนคติที่ค่อนข้าง
ดีต่อสินค้าและบริการของชาวไทย รวมถึงศิลปวัฒนธรรมไทยในภาพรวม จึงอาจนาเอาจุดเด่นใน
ด้านนีมาใช้เป็นจุดขายได้
ในทางกลับกัน สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจสร้าง
ความท้ า ทายให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการไทยได้ บ้ า ง เนื่ อ งจากสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เพียบพร้อมไปด้วยเงินทุน ชื่อเสียง และบุคลากร รวมถึงยังครองพืนที่ใน
ตลาดมาเป็นเวลานาน ผู้ประกอบการไทยที่มีเงินทุนน้อยกว่าและยังไม่มีชื่อเสียงมากนัก อาจต้อง
ใช้เ วลาในการเจาะตลาดค่อ นข้างมาก นอกจากนี สั งคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้ว ยผู้คน
หลากหลายเชือชาติและวัฒนธรรม อาจสร้างความไม่คุ้นเคยให้กับ ผู้ประกอบการไทยบางรายที่
อาจไม่เคยมีประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศมากนัก และจาเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัว

4

ตัวอย่างเช่นงานปูพรมอาคาร Burj Al Arab ที่มีผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ดาเนินงาน เป็นต้น goo.gl/kDFnXS
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7.2 สถิติด้านการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
7.2.1 สถิตกิ ารค้าวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง
โดยภาพรวมแล้ ว สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ เ ป็ น ประเทศผู้ น าเข้ า วั ส ดุ แ ละอุป กรณ์ ก าร
ก่อสร้างโดยสุทธิ โดยในแต่ละปีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีมูลค่าการนาเข้าสินค้าในกลุ่มวัสดุ และ
อุปกรณ์การก่อสร้างประมาณ 10,000-12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าการส่งออกสินค้าใน
กลุ่มวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างประมาณ 5,000-6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งราวครึ่งหนึ่งของมูลค่า
การส่งออกดังกล่าวถูกรายงานว่าเป็นสินค้าที่ถูกนาเข้ามาในเขตปลอดอากร (Free Zone) เพื่อ
ส่งออกซา (Re-Export) ต่อไปยังประเทศอื่นอีกทอดหนึ่ง 5 อย่างไรก็ดี มีวัสดุก่อสร้างบางชนิดที่
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นผู้ส่งออกสุทธิ โดยมีถิ่นกาเนิดในประเทศจริงๆ เช่น หินปูน กรวด และ
ซีเมนต์ เนื่องจากเป็นวัสดุที่พบได้ในประเทศ โดยเฉพาะในรัฐราสอัลไคมาห์ที่มีการทาเหมืองหิน
เป็นจานวนมากในบริเวณเทือกเขา Hajar
 สถิติการส่งออก
ในปี 2558 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งออกสินค้าวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างเป็นมูลค่า
ทังสิน 5,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี 2555-2558 อยู่ที่
ร้ อ ยละ -4.03 อย่ า งไรก็ ดี สิ น ค้ า ส่ ง ออกของสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ ใ นแต่ล ะปี ร าว 3,000 ล้ า น
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ได้ รั บ การรายงานว่ า เป็ น สิ น ค้ า Re-Export ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ า ในจ าพวก
เครื่องจักรกลในการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆ

5

สัดส่วนดังกล่าวอ้างอิงจากฐานข้อมูลของ International Trade Centre อย่างไรก็ตาม สัดส่วนที่แท้จริงอาจสูงกว่านัน เนื่องจากใน
บางครังหน่วยงานด้านศุลกากรอาจไม่ได้ทาการบันทึกอย่างจาเพาะเจาะจงว่าสินค้าที่ถูกส่งออกเป็นการ Re-Export
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ภาพที่ 7-3 มูลค่าการส่งออกสินค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในช่วงปี 2555-2558

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

สิ นค้ าวัส ดุแ ละอุปกรณ์ก ารก่อสร้างที่ส หรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ ส่งออกมากที่สุ ดในช่วงปี
2555-2558 ได้แก่ สิ่งก่อสร้างทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ท่อนหรือเส้นทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
กรวดหรือหิน เครื่องจักรกลในการก่อสร้าง และซีเมนต์ โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการส่ งออก
สิ่งก่อสร้างทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้ า คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดที่ ร้อยละ 9.85 ของการ
ส่งออกทังหมดในอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 7-4 สินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับแรก
ในกลุ่มวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555-2558
อันดับ

1

2

3

4

5

6

รหัสพิกัด
ศุลกากร

HS7308

HS7214

HS2517

HS8429

HS2523

HS8426

7

HS9403

8

HS6908

รายการสินค้า

วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมด
สิ่งก่อสร้าง และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง
ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทังแผ่น เส้น
มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่างๆ หลอดหรือท่อ
และของที่คล้ายกัน ที่ทาไว้เพื่อใช้เป็น
สิ่งก่อสร้าง ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
ท่อนและเส้นอืน่ ๆ ทาด้วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ทามากไปกว่าตี รีด
ร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของ
ดังกล่าวที่บิดตัวหลังจากการรีด
กรวด หินที่ยอ่ ยหรือโม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติ
ใช้ผสมคอนกรีตใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือ
โรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและ
หินฟลินต์ แมกคาดัมที่ได้จากขีแร่จากขีตะกอน
หรือเศษที่คล้ายกันจากอุตสาหกรรม
บูลโดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เครือ่ งเกรด
เครื่องเกลี่ย เครื่องขูด เครื่องตักเชิงกล
เครื่องขุด เครื่องตักย้าย เครื่องกระทุ้ง และ
เครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว
พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลก
ซีเมนต์ ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์และไฮดรอลิก
ซีเมนต์ที่คล้ายกัน จะแต่งสีหรือเป็นซีเมนต์
เม็ด (คลิงเกอร์) หรือไม่ก็ตาม
ชิปส์เดอร์ริก ปั้นจั่นรวมถึงปั้นจั่นแบบเคเบิล
รวมทังโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่อง
ขนย้ายแบบสแตรดเดิล และรถใช้งาน
(เวิร์กทรัก) ที่มีปั้นจั่นติดอยู่ดว้ ย
เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ และส่วนประกอบของ
เฟอร์นิเจอร์
กระเบืองปูพืนและทางเดิน กระเบืองปูพืน
เตาหรือกระเบืองติดผนัง ที่เป็นเซรามิก
เคลือบแล้ว รวมทังหินโมเสกและของที่
คล้ายกันที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว จะมี
สิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม

มูลค่าการส่งออก
เฉลี่ยของ UAE
ปี 2555-2558
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ)
6,079,629

อัตราการเติบโต
ของมูลค่าการ
ส่งออกของ UAE
ปี 2555-2558

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการส่งออก
ของ UAE
ปี 2555-2558

-4.03%

100.00%

598,755

0.94%

9.85%

459,473

-9.38%

7.56%

448,726

20.40%

7.38%

433,729

-17.30%

7.13%

392,331

-0.24%

6.45%

329,962

-11.01%

5.43%

284,381

-12.08%

4.68%

222,975

-7.98%

3.67%
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อันดับ

9

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า
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มูลค่าการส่งออก
เฉลี่ยของ UAE
ปี 2555-2558
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ)

อัตราการเติบโต
ของมูลค่าการ
ส่งออกของ UAE
ปี 2555-2558

ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็น
ม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทาด้วยเหล็กหรือ
212,309
11.93%
เหล็กกล้าไม่เจือ
10 HS7013
เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว ใน
ห้องนา ในสานักงาน ใช้ตกแต่งภายใน หรือ
203,108
-10.27%
เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการส่งออก
ของ UAE
ปี 2555-2558

HS7213

3.49%

3.34%

ตลาดส่งออกวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างที่สาคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนใหญ่
เป็นประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้แก่ โอมาน (ร้อยละ 13.14) ซาอุดีอาระเบีย (ร้อยละ
12.59) กาตาร์ (ร้อยละ 9.33) อิหร่าน (ร้อยละ 7.25) และคูเวต (ร้อยละ 6.28) ตามลาดับ
ทังนี ไทยเป็นตลาดส่งออกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.10 หรือ
คิดเป็นอันดับที่ 77 ของตลาดส่งออกทังหมดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี
2558 เพียงประมาณ 3.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR)
ร้อยละ -9.23 ในระหว่างปี 2555-2558
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ภาพที่ 7-4 ตลาดส่งออกสินค้าในกลุ่มวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างที่สาคัญ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี 2555-2558

หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble สะท้อนมูลค่าการส่งออกในปี 2558
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

 สถิติการนาเข้า
ในปี 2558 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นาเข้าสินค้าในกลุ่มวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างเป็น
มูลค่าทังสิน 9,833 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทังนี มูลค่าการนาเข้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี 2555-2558 อยู่ที่ร้อยละ -4.77
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ภาพที่ 7-5 มูลค่าการนาเข้าสินค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในช่วงปี 2555-2558

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

สิ นค้ าวัส ดุแ ละอุปกรณ์ ก ารก่อ สร้ างที่ส หรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ นาเข้า มากที่สุ ดในช่ ว งปี
2555-2558 ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลในการก่อสร้าง ท่อนหรือเส้นทาด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า สิ่งก่อสร้างทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และเครื่องประทีปโคมไฟ โดยสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์มีการนาเข้าเฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบ คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดที่ร้อยละ
9.33 ของการนาเข้าทังหมดในอุตสาหกรรม
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รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตารางที่ 7-5 สินค้านาเข้าหลัก 10 อันดับแรก
ในกลุ่มวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555-2558
อันดับ

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

มูลค่าการนาเข้า อัตราการเติบโต
เฉลี่ยของ UAE
ของมูลค่าการ
ปี 2555-2558
นาเข้าของ UAE
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ปี 2555-2558
11,296,396
-5.10%
1,053,508
-3.92%

วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมด
HS9403
เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์
HS8429
บูลโดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เครือ่ งเกรด เครื่อง
เกลี่ย เครื่องขูด เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด เครื่อง
963,162
-14.50%
ตักย้าย เครื่องกระทุ้ง และเครือ่ งบดถนน ชนิด
ขับเคลื่อนได้ในตัว
HS7214
ท่อนและเส้นอืน่ ๆ ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่
เจือ ที่ไม่ได้ทามากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อน หรือ
854,919
-2.23%
อัดรีดร้อน แต่รวมถึงของดังกล่าวที่บิดตัวหลังจาก
การรีด
HS7308
สิ่งก่อสร้าง และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง ทา
ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทังแผ่น เส้น มุม
รูปทรง หน้าตัดรูปต่างๆ หลอดหรือท่อ และของที่
853,753
-5.06%
คล้ายกัน ที่ทาไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง ทาด้วย
เหล็กหรือเหล็กกล้า
HS9405
เครื่องประทีปโคมไฟ รวมถึงเซิรช์ ไลต์ สปอตไลต์
เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง
605,074
0.74%
และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือ
รวมไว้ในที่อนื่
HS7216
มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ ทาด้วยเหล็กหรือ
542,226
-28.95%
เหล็กกล้าไม่เจือ
HS9401
ที่นั่ง (นอกจากของตามประเภท 94.02) จะปรับ
เป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของ
440,600
10.83%
ของดังกล่าว
HS8426
ชิปส์เดอร์ริก ปั้นจั่นรวมถึงปั้นจั่นแบบเคเบิล
รวมทังโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้าย
433,117
-18.87%
แบบสแตรดเดิล และรถใช้งาน (เวิร์กทรัก) ที่มี
ปั้นจั่นติดอยู่ดว้ ย
HS8428
เครื่องจักรอื่นๆ สาหรับยก ขนย้าย บรรทุก หรือ
ขนถ่าย (เช่น ลิฟต์ บันไดเลือ่ น เครื่องลาเลียง
412,164
-2.04%
เครื่องเทเลเฟอริก)
HS4407
ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก
จะไส ขัดหรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม มีความหนา
374,753
-5.87%
เกิน 6 มิลลิเมตร
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏคือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre
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ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการนาเข้า
ของ UAE
ปี 2555-2558
100.00%
9.33%
8.53%

7.57%

7.56%

5.36%

4.80%
3.90%

3.83%

3.65%

3.32%
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แหล่งนาเข้าสินค้าวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างที่สาคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่
จีน (ร้อยละ 23.84) ตุรกี (ร้อยละ 8.41) เยอรมนี (ร้อยละ 7.11) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 6.66) และ
อิตาลี (ร้อยละ 6.17) ตามลาดับ
ทังนี ไทยเป็น แหล่งนาเข้าอันดับที่ 16 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยสัดส่วนร้อยละ
1.26 ของมูลค่าการนาเข้าทังหมด โดยมีมูลค่าการนาเข้าในปี 2558 ประมาณ 128.91 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ร้อยละ -3.45 ในระหว่างปี 2555-2558
ภาพที่ 7-6 แหล่งนาเข้าสินค้าในกลุ่มวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างที่สาคัญ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี 2555-2558

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

7.2.2 การลงทุนในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
จากตารางที่ 7-6 จะเห็นได้ว่ามูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ในปี 2556 อยู่ที่ประมาณ 14,413 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยก่อนหน้านันมีการหดตัวลง
ในช่วงระหว่างปี 2551-2554 ก่อนที่จะค่อยๆ ฟื้นตัวกลับมาในปี 2555 และ 2556 อย่างไรก็ดี หาก
พิจารณาจากแนวโน้มความต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงเพิ่มขึนในอนาคต ประกอบกับมูลค่า
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การลงทุนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ การเช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ ที่มีแนวโน้มการเติบโต
อย่างรวดเร็ว ในแต่ล ะปี จึงอาจกล่ าวได้ว่ า การลงทุน ในอุต สาหกรรมก่อ สร้ างในสหรัฐอาหรั บ
เอมิเรตส์ยังน่าจะมีแนวโน้มในเชิงบวกอยู่
ตารางที่ 7-6 สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสหรัฐเอมิเรตส์
จาแนกรายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในช่วงปี 2550-2556
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
เกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง
194
184
145
297
293
306
135
เหมืองแร่และเหมืองหิน
8,747 10,099
9,997
9,171
7,971 15,155 18,709
การผลิต
11,836 12,794 13,793 21,829 24,907 28,591 32,048
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนา และการปรับอากาศ 16,960
5,381
5,915
6,278
6,565
6,896
7,038
การก่อสร้าง
17,654 17,225 12,498 11,078 10,621 12,815 14,413
การค้าส่งและค้าปลีก การซ่อมแซม
13,846 15,805 21,747 25,246 53,393 73,339 76,499
ยานยนต์และจักรยานยนต์
การขนส่งและการเก็บรักษาสินค้า
1,165
4,576
5,791
3,840
6,942
6,049
8,479
ที่พักแรมและการบริการอาหาร
1,278
1,033
1,033
2,138
1,251
1,605
685
สารสนเทศและการสื่อสาร
*
*
*
1,317
1,853
5,220
5,462
บริการทางการเงิน
31,395 46,137 42,890 54,897 55,317 59,171 66,471
อสังหาริมทรัพย์ การเช่า และกิจกรรม
30,460 39,780 46,242 54,347 59,808 71,339 84,795
ทางธุรกิจ
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
**
**
**
1,978
7,919
8,640
9,868
และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารจัดการและบริการ
**
**
**
42
2,167
2,146
2,273
สนับสนุน
การศึกษา
3
7
34
235
245
677
1,088
สุขอนามัยของมนุษย์และกิจกรรมทาง
19
26
36
74
935
1,068
1,057
สังคม
กิจกรรมบริการแก่ชมุ ชน สังคม และ
459
500
1,479
40
52
31
72
บุคคลอื่นๆ
รวม
134,017 153,546 161,600 192,807 240,239 293,048 329,092
หมายเหตุ: * ข้อมูลในปีดังกล่าวถูกรวมอยู่ในส่วนของกิจกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาสินค้า
** ข้อมูลในปีดังกล่าวถูกรวมอยู่ในส่วนของกิจกรรมบริการอื่นๆ
ที่มา: Federal Competitiveness and Statistics Authority
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7.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมการก่อสร้างในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
ภาพที่ 7-7 แสดงโครงสร้างห่ว งโซ่มูล ค่ าอุต สาหกรรมการก่อ สร้างของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ตังแต่กิจกรรมเริ่มต้นคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงกิจกรรมในขันสุดท้ายคือ
การบริหารจัดการและการบารุงรักษาอาคาร รวมถึงผู้เล่นรายสาคัญในแต่ละส่วนของห่วงโซ่มูลค่า
ภาพที่ 7-7 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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7.3.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
7.3.1.1 ห่วงโซ่มูลค่าระดับต้นน้า: การวางแผนและการริเริ่มโครงการ (Project Initiation
and Planning)
ธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐเอมิเรตส์มีกิจกรรมในระดับต้นนาคือ การ
ที่ บ ริ ษั ท ผู้ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (Real Estate Developer) ริ เ ริ่ ม วางแผนการเพื่ อ พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์บนที่ดินเป้าหมาย ซึ่งรวมไปถึงการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การประเมินความ
คุ้มค่าทางการเงิน (Feasibility Study) การวางแผนงานก่อสร้าง ฯลฯ โดยจะเป็นการทางานร่วมกับ
บริษัทที่ปรึกษาทางวิศวกรรม (Consultant) จากนันจึงจัดหาเงินทุนเพื่อดาเนินโครงการก่อสร้าง
บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้เล่นหลักในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนใหญ่
เป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนในประเทศ ดังตัวอย่างต่อไปนี






Emaar Properties PJSC (บริษัทมหาชนจากดูไบ)
Nakheel PJSC (รัฐวิสาหกิจจากดูไบ)
Aldar Properties PJSC (บริษัทมหาชนจากอาบูดาบี)
Al Qudra Real Estate (บริษัทมหาชนจากอาบูดาบี)
Aabar Properties (รัฐวิสาหกิจจากอาบูดาบี)

ในขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทที่ปรึกษาจากต่างประเทศที่เป็นผู้เล่นสาคัญในตลาด เช่น
 Atkins (บริษัทจากสหราชอาณาจักร)
 KEO International Consultants (บริษัทจากคูเวต)
 James Cubitt & Partners (บริษัทจากสหราชอาณาจักร)
7.3.1.2 ห่วงโซ่มูลค่าระดับกลางน้า: การรับเหมาก่อสร้าง (Contracting and Construction)
ในขันตอนของการก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมามักจะเป็นผู้รับช่วงสัญญาต่อ (Subcontract)
ในโครงการก่อสร้างมาจากบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกทีหนึ่ง โดยการทางานของบริษัท
ผู้รับเหมารวมไปถึงการเลือกวัสดุก่อสร้างจะอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทที่ปรึกษาในโครงการ
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นันๆ ทังนี บริษัทผู้รับเหมาในตลาดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอยู่เป็นจานวนมาก ทังบริษัทขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก โดยมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างท้องถิ่นที่เป็นผู้เล่นสาคัญ เช่น







Arabtec Construction LLC (มีสานักงานใหญ่อยู่ในรัฐอาบูดาบี)
Belhasa Engineering & Contracting Company (มีสานักงานใหญ่อยู่ในรัฐดูไบ)
Khansaheb Civil Engineering LLC (มีสานักงานใหญ่อยู่ในรัฐดูไบ)
Lootah Building & Construction (มีสานักงานใหญ่อยูใ่ นรัฐดูไบ)
Al Naboodah Construction Group (มีสานักงานใหญ่อยู่ในรัฐดูไบ)
Bukhatir Group (มีสานักงานใหญ่อยู่ในรัฐชาร์จาห์)

7.3.1.3 ห่วงโซ่มูลค่าระดับปลายน้า: การบริหารจัดการและการบารุงรักษาอาคาร
(Facility Management and Maintenance)
ธุรกิจการบริหารจัดการและการบารุ งรักษาอาคารเป็นกิจกรรมที่เกิดขึนตามมาหลังจาก
การเติบโตอย่างรวดเร็ว ของจานวนอาคารต่างๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ อันนามาซึ่งความ
ต้องการการยืดอายุการใช้งานของอาคารและบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงที่สุด การให้บริการดังกล่าวอาจเกิดขึนตังแต่ขันตอนการวางแผนและการก่อสร้างอาคาร ไป
จนกระทั่งหลังจากที่อาคารก่อสร้างเสร็จสินและเปิดใช้งานแล้ว นอกจากนีธุรกิจดังกล่าวยังมีความ
ต้องการเพิ่มมากขึนภายใต้การออกกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ในหลายๆ รัฐ เพื่อให้อาคารมี
การใช้พลังงานและการขจัดของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน
ทั งนี มี บ ริ ษั ท ต่ า งชาติ ข นาดใหญ่ ที่ เ ริ่ ม เข้ า ไปด าเนิ น ธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วในสหรั ฐ อาหรั บ
เอมิเรตส์บ้างแล้ว เช่น Drake and Scull International PJSC จากสหราชอาณาจักร เป็นต้น ใน
ขณะเดียวกันบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายราย เช่น Emaar, Nakheel หรือ Al Qudra ก็มี
ธุรกิจที่ให้บริการในส่วนนีด้วยเช่นเดียวกัน
7.3.2 ผู้เล่นสาคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
จากการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ คณะผู้วิจัยพบว่าในปัจจุบันไม่มีผู้ประกอบการ
ไทยที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจการก่อสร้างโดยตรงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่มีผู้ประกอบการไทยใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่บ้าง เช่น บริษัท SCG Trading Middle East DMCC เป็นผู้แทนจาหน่ายวัสดุ
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ก่อสร้างของบริษัทในเครือ SCG ในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือบริษัท Dusit Thani Dubai ที่เข้า
ไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมในรัฐดูไบ เป็นต้น ส่วนผู้ประกอบการต่างประเทศที่สาคัญเป็นดังต่อไปนี
7.3.2.1 ผู้ประกอบการในประเทศรายสาคัญ
 Emaar Properties
Emaar Properties PJSC เป็นบริษัทมหาชนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีสานักงานใหญ่
อยู่ในรัฐดูไบ และมีสานักงานสาขาอยู่ในหลายประเทศในภูมิภาคโดยรอบ Emaar เป็นเจ้าของ
โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า และโรงแรมหลายแห่ง รวมไป
ถึงอาคารที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันอย่างอาคาร Burj Khalifa นอกจากนี Emaar ยังมีธุรกิจในการ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และชุมชนอีกด้วย
 Nakheel
Nakheel เป็นรัฐวิส าหกิ จของรัฐดูไบ โดยรัฐบาลดูไบถื อ หุ้นผ่ านบริษัท Dubai World
ธุรกิจหลักของ Nakheel คือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย Nakheel เป็นเจ้าของโครงการที่อยู่
อาศัยและห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง รวมถึงยังเป็นผู้พัฒนาโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่น Palm
Jumeirah, The World, Deira Islands, Jumeirah Islands เป็นต้น นอกจากนี Nakheel ยังมีธุรกิจ
ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และชุมชนอีกด้วย
 Aldar Properties
Aldar Properties PJSC เป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในรัฐอาบูดาบี ซึ่งมี
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์หลายโครงการ รวมไปถึงโครงการขนาดใหญ่ เช่น
Yas Island’s F1 Circuit, Al Raha Beach, Al Jimi Mall เป็นต้น
 Al Qudra Real Estate
Al Qudra Real Estate เป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ Al Qudra Holding
และเป็นเจ้าของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ในรัฐอาบูดาบี หลายแห่ง เช่น Ain Al
Fayda Emerati Housing ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลในการก่อสร้างบ้านพัก (Villa) กว่า 2,000
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หลังในเขตอัลไอน์ (Al Ain) เป็นต้น นอกจากนียังมีการให้บริการด้านการบริหารจัดการอาคารผ่าน
บริษัทในเครืออีกด้วย
 Aabar Properties
Aabar Properties เป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นรั ฐวิสาหกิจของรัฐอาบูดาบี
โดยรัฐบาลอาบูดาบีถือหุ้นผ่านทางบริษัท Aabar Investments PJS โครงการส่วนใหญ่ของ Aabar
Properties เป็นโครงการอาคารที่อยู่อาศัย โดยมีโครงการสาคัญอยู่ในย่าน Reem Island, Al Raha
Beach และ Saraya
 Arabtec Construction
Arabtec Construction เป็นบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ ซึ่งมีธุ รกิจอยู่ใ นรัฐอาบูดาบี ดูไบ
และประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกหลายประเภท โดย Arabtec มีส่ ว นร่ว มในโครงการ
ก่อสร้างอาคารสูง โรงแรม อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และอาคารอื่นๆ อีกหลายประเภท รวมถึง
เป็นผู้ก่อสร้างอาคาร Burj Khalifa ด้วย
 Belhasa Engineering & Contracting Company
Belhasa Engineering & Contracting Company (BECC) เป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
ในเครือ Belhasa Group ซึ่งประกอบธุรกิจหลายประเภท รวมไปถึงการค้าวัสดุก่อสร้างและการจัด
จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ด้วย โครงการก่อสร้างของบริษัทในเครือ Belhasa มีหลากหลายประเภท
รวมไปถึงโรงแรม อาคารที่พักอาศัย และอาคารสานักงานของรัฐ
 Khansaheb Civil Engineering
Khansaheb Civil Engineering เป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง มีสานักงานใหญ่อยู่ในรัฐ
ดูไบ และได้ร่วมหุ้นกับบริษัท Interserve จากสหราชอาณาจักรในปี 2524 บริษัท Khansaheb มี
ผลงานก่ อ สร้ า งหลายประเภท เช่ น โรงแรม ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ส านั ก งาน ที่ พั ก อาศั ย อาคาร
อุตสาหกรรม โครงสร้างพืนฐาน ฯลฯ รวมถึงยังมีการให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ตกแต่งภายใน งานสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการอาคาร การบาบัดนาเสีย เป็นต้น
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 Lootah Building & Construction
Lootah Building & Construction เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างในเครือ Lootah Group ซึ่ง
ประกอบธุ รกิ จด้านการผลิ ต และการค้ าวัส ดุก่อ สร้างอื่นๆ ด้ว ย ผลงานการก่อ สร้างของบริษั ท
Lootah Building & Construction ประกอบไปด้ ว ยอาคารหลากหลายประเภท ทั งที่ พั ก อาศั ย
โรงแรม อาคารพาณิชย์ อาคารสานักงานภาครัฐ ฯลฯ
 Al Naboodah Construction Group
Al Naboodah Construction Group (ANCG) เป็ น บริ ษั ท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งในเครื อ Al
Naboodah โดยมีธุรกิจอื่นๆ ในเครือ รวมถึงธุรกิจวัสดุก่อสร้างเป็นของตัวเอง ผลงานสาคัญของ
บริษัท ANCG รวมถึง Palm Jumeirah, Business Bay, Yas Island, Dubai Water Canal Project,
Dubai Airports ฯลฯ
 Bukhatir Group
Bukhatir Group เป็นเครือบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลายประเภท รวมถึงธุรกิจการก่อสร้าง
และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยมี บ ริ ษั ท ย่ อ ยในเครื อ ที่ ป ระกอบกิ จ การก่ อ สร้ า งได้ แ ก่ Bucomac
Industries LLC, Eastern International, Conmix Limited, Emirates Technical Services,
German Gulf Enterprises, Touchwood Decor & Furniture ซึ่ ง ครอบคลุ ม งานก่ อ สร้ า งหลาย
รูปแบบ และมีกิจการในหลายประเทศในภูมิภาค
7.3.2.2 ผู้ประกอบการต่างชาติรายสาคัญ
 Atkins
Atkins เป็นบริษัทที่ปรึก ษาด้านการออกแบบ วิศ วกรรม และการบริหารโครงการ มี
สานักงานใหญ่อยู่ในสหราชอาณาจักร และมีสานักงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทังสิน 3 สาขาในรัฐ
อาบูดาบี ดูไบ และชาร์จาห์ Atkins มีผลงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทังสิน 27 โครงการ โดยมี
โครงการที่ ส าคั ญ เช่ น Viceroy Dubai Jumeirah Village, Dubai Metro, Burj Al Arab, Yas
Waterworld เป็นต้น
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 KEO International Consultants
KEO International Consultants เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศ วกรรมและการออกแบบ
จากคูเวต มีสานักงานสาขาอยู่ในหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงมีสานักงานสาขา
4 แห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในรัฐอาบูดาบี 6 ดูไบ และอัจมาน บริษัทดังกล่าวมีผลงานในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ทังสิ นกว่า 80 โครงการ โดยมีโครงการที่ส าคั ญ เช่น Emirates Palace Hotel,
The Mall of the World, Palm Jumeirah Villas, Masdar City เป็นต้น
 James Cubitt & Partners
James Cubitt & Partners เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจากสหราชอาณาจักร มี
สานักงานอยู่ในหลายประเทศในตะวันออกกลาง แอฟริกา และออสเตรเลีย รวมถึงในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ในรัฐอาบูดาบีและดูไบ บริษัทดังกล่า วมีโครงการที่สาคัญในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่น
Royal Rose Hotel, Khalidya Towers, Central Blood Banks of Abu Dhabi, Ghayathi General
Hospital เป็นต้น
7.3.3 บริษัทกรณีศึกษา
 Obayashi Corporation
Obayashi Corporation เป็นบริษัทในอุตสาหกรรมก่อสร้างจากญี่ปุ่นที่ก่อตังเมื่อปี 2435
ในเมืองโอซาก้า บริษัท Obayashi Corporation มีการลงทุนอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลก เช่น ยุโรป
ตะวันออกกลาง ฯลฯ มี ก ารจ้างแรงงานทังหมดประมาณ 13,000 คน และมี รายรับ เฉลี่ ยปี ล ะ
ประมาณ 1.4 ล้านล้านเยน
Obayashi Corporation ทาธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมือง
ภูมิภาค สิ่งแวดล้อม งานด้านวิศวกรรม และการจัดการ รวมถึงงานให้คาปรึกษา นอกจากโครงการ
ก่ อ สร้างในญี่ ปุ่นแล้ ว Obayashi Corporation ยังดาเนินโครงการในต่ า งประเทศด้ว ย โดยเป็ น
บริษัทญี่ ปุ่นบริษัทแรกที่ไ ด้ดู แ ลโครงการก่อ สร้ างของต่า งชาติ ใ นปี 2505 ต่อ มาตังแต่ปี 2522
บริษัทได้เ ริ่มด าเนิน โครงการขนาดใหญ่ หลายโครงการในสหรัฐ เอมริก า นอกจากนีบริ ษั ท ยั ง
6

มีสาขาอยู่ในเมือง Abu Dhabi 1 แห่ง และในเมือง Al Ain (เมืองหลักทางฝั่งตะวันออกของรัฐ) อีก 1 แห่ง
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เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่สาคัญ เช่น สนามกีฬาหลักในการจัดการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิก ที่
เมืองซิตนีย์ และระบบรางรถไฟความเร็วสูงที่ไต้หวัน
สาหรับการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง บริษัทมีสานักงานสาขาอยู่ใน 2 ประเทศ
ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และกาตาร์ โดยสานักงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นการให้บริการ
เกี่ยวกับการดาเนินสัญญาสาหรับโครงการโครงสร้างพืนฐาน มีสานักงานอยู่ ในเขต Deira ของ
เมืองดูไบ โดยไม่ได้เป็นการจัดตังกิจการในพืนที่ Free Zone
ผลงานที่โดดเด่นของบริษัท Obayashi Corporation ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คือ Dubai
Metro Urban Rail System ซึ่งเป็นโครงสร้างทางรถไฟยาว 75 กิโลเมตร และถือเป็นระบบรถไฟ
ไร้คนขับที่ยาวที่สุดในโลก โดยบริษัทดูแลการก่อสร้างอุโมงค์ สะพาน สถานี 45 สถานี รวมถึงลาน
จอดรถ ทังนีบริษัทดาเนินโครงการระยะแรก (รถไฟสายสีแดง) สาเร็จในปี 2552 และระยะที่ 2
(สายสีเขียว) สาเร็จในปี 2554 ระบบรถไฟดังกล่าวได้ช่วยลดความแออัดของการจราจรในดูไบลง
จุดเด่นที่ทาให้บริษัท Obayashi Corporation ประสบความส าเร็จในการลงทุนคื อ การ
ดาเนินโครงการก่อสร้างด้วยผลงานคุณภาพสูง ปลอดภัย ตรงกับความต้องการของลูกค้า และตรง
ต่อเวลา จึงทาให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลายประเทศทั่วโลก
 Design Worldwide Partnership
Design Worldwide Partnership (DWP) เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบภายในในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง ก่อตังขึนในปี 2537 มี
สานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไทย ในตอนแรกบริษัท DWP เริ่มต้นธุรกิจจาการมีบริษัทออกแบบใน
6 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม บาห์เรน ไทย ฮ่องกง อินเดีย สิงคโปร์ หลังจากนันในปี 2549 ทัง 6
บริษัทได้รวมตัวกันเป็น DWP Limited ต่อมาในปี 2550 บริษัทได้เปิดสานักงานในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ทเี่ มืองดูไบ ในเขต Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) ซึ่งเป็น Free Zone แห่ง
หนึ่ง และต่อมา บริษัท DWP ก็ได้เปิดสาขาในจีน มาเลเซีย และออสเตรเลีย เพื่ อให้บริการลูกค้า
ในพืนที่เป้าหมายได้อย่างใกล้ชิด
บริ ษั ท DWP มี พ นั ก งานรวมกั น ประมาณ 450 คน ซึ่ ง รวมถึ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการ
ออกแบบหลากหลายเชือชาติที่ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ งานของ DWP ประกอบด้วย
ออกแบบงานสถาปั ต ยกรรม การตกแต่ ง ภายใน การออกแบบกราฟิ ก การออกแบบระบบ
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สิ่งอานวยความสะดวก การจัดการโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ และการออกแบบและ
ก่อสร้างตามความต้องการของลูกค้า จุดเด่นของ DWP อยู่ที่การออกแบบที่แตกต่าง และทางาน
ร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทาให้บริษัทได้รับรางวัลรับรองจากหลายสถาบันในระดับนานาชาติ
ทังนี ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีตังแต่บริษัทเริ่มก่อตัง บริษัทได้ดาเนินโครงการไปแล้วมากกว่า
2,000 โครงการ ดั ง นั น DWP จึ ง มี ป ระสบการณ์ ใ นการออกแบบโครงการต่ า งๆ แก่ ลู ก ค้ า ใน
หลากหลายวงการ ทังด้านที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานพยาบาล สถาปัตยกรรมทั่วไป พิพิธภัณฑ์
สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ทางาน ธนาคารและสถาบันการเงิน เป็นต้น
ผลงานที่สาคัญของ DWP ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ การออกแบบสานักงานใหญ่
ของ Emaar ในดูไบ ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศ Middle East Interior Design Awards
เมื่อปี 2557 โครงการ Saraya Tower ในเมืองอาบูดาบีภายใต้การว่าจ้างของ Aabar รวมถึง DWP
ยังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ Maysan Towers ในเมืองอาบูดาบีอีกด้วย

7.4 พื้นที่เป้าหมายสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
จากการพิจารณาข้อมูลสถิติในด้านต่างๆ ประกอบกับการเดินทางไปเก็บข้อมูลเชิงลึกใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คณะผู้วิจัยเห็นว่าพืนที่ที่เหมาะสมแก่การลงทุนในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ รัฐอาบูดาบี และรัฐดูไบ เนื่องจากเป็นรัฐเศรษฐกิจหลักของประเทศ
ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ มีจานวนประชากรและนักท่องเที่ยวมาก และมีการขยายตัวของความ
ต้องการอสังหาริมทรัพย์สูง อย่างไรก็ดี พืนที่ในรัฐอื่นๆ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีแนวโน้มการ
เติบโตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่สูงเช่นกัน แต่ด้วยขนาดเศรษฐกิจที่เล็กกว่า จึงอาจมี
ความโดดเด่นที่เป็นรองจาก 2 รัฐเศรษฐกิจหลักดังกล่าวข้างต้น ทังนี ข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจ
ของรัฐอาบูดาบีและรัฐดูไบ เป็นดังที่จะนาเสนอต่อไปนี
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7.4.1 รัฐอาบูดาบี
 ข้อมูลทั่วไป
รัฐอาบูดาบีเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเป็นที่ตังของเมือง
หลวงของประเทศคือกรุงอาบูดาบี รัฐอาบูดาบีมีพืนที่ทังสิน 67,340 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 87 ของประเทศ มีเขตแดนทางทิศเหนือติดกับอ่าวอาหรับเป็นพืนที่ชายฝั่งยาวประมาณ
700 กิ โลเมตร และมีเ กาะต่างๆ ประมาณ 200 เกาะ พืนที่ของรัฐอาบูด าบีอ าจแบ่ง ได้ค ร่ า วๆ
ออกเป็น 3 เขตหลัก ได้แก่ (1) เขตอาบูดาบี ซึ่งเป็นพืนที่เ มืองหลวงทางตอนเหนือ ของรั ฐ ซึ่ง มี
ประชากรหนาแน่นมากที่สุด (2) เขตอัลไอน์ (Al Ain) ซึ่งเป็นพืนที่ทางทิศตะวันออกของรัฐและมี
ประชากรหนาแน่นรองลงมา และ (3) เขตอัล การ์เบีย (Al Gharbia) ซึ่งเป็นพืนที่ทางทิศตะวันตก
ของรัฐและมีประชากรหนาแน่นน้อยกว่าเขตอื่นๆ
รัฐอาบูดาบีมีประชากรทังสิ นประมาณ 2.78 ล้ านคน แบ่งเป็นชาวเอมิเ รตส์ ประมาณ
536,741 คน และชาวต่างชาติอีกประมาณ 2,247,749 คน เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณ
1,698,961 คน และผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตชนบทประมาณ 1,085,529 คน มีอัตราการเติบโตของ
ประชากรประมาณร้อยละ 7.3 ต่อปี ทังนี รัฐอาบูดาบีมีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ประมาณ 960,146
ล้าน Dirham โดย GDP ราวครึ่งหนึ่งเป็นรายได้จากนามันและอีกครึ่งหนึ่งมาจากภาคส่ว นอื่นๆ
คิดเป็นรายได้ต่อหัวประชากรประมาณ 361,400 Dirham หรือประมาณ 98,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ปี ทังนี กิจกรรมการก่อสร้างเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สาคัญเป็นอันดับ 2 ของรัฐรองจากธุรกิจ
นามัน โดยสร้างรายได้เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ของ GDP ของรัฐ
ในด้านโครงสร้างพืนฐาน รัฐอาบูดาบีมีท่าเรือที่สาคัญคือ ท่าเรือ Mina Zayed และท่าเรือ
Khalifa มีสนามบินที่สาคัญคือ Abu Dhabi International Airport และ Al Ain International Airport
มีเส้นทางหลวงสายสาคัญคือ ทางหลวงสาย E11 ที่เชื่อมต่อแนวชายฝั่งของรัฐอาบูดาบีไปยังรัฐ
ดูไ บ และทางหลวงสาย E22 ที่เ ชื่อ มต่อ กรุงอาบูดาบีกับเมือ งอัล ไอน์ ทางทิศ ตะวัน ออกของรัฐ
นอกจากนียังมีเขตอุตสาหกรรมที่สาคัญอีกหลายแห่ง เช่น Industrial City of Abu Dhabi (ICAD)
และ Masdar City เป็ น ต้ น นอกจากนี ยั ง มี เ ส้ น ทางรถไฟ Etihad Railway ระยะที่ 1 เชื่ อ มต่ อ
ระหว่ า งสถานี Shah ทางตอนใต้ข องประเทศ ผ่ า นเมื อ ง Habshan ไปยั ง ท่ า เรื อ Ruwais เป็ น
ระยะทาง 264 กิโลเมตร ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการตังแต่เดือนธันวาคมปี 25587

7

เส้นทางรถไฟในระยะที่ 2 และ 3 ยังคงอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง ดังรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 1.3.1.2
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 ข้อมูลการลงทุนในพื้นที่
ในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมอสั งหาริมทรัพย์ของรัฐอาบูดาบีมีอัตราการ
เติบโตที่สูงมากในเกือบทุกสาขาและเกือบทุกพืนที่ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากสถิติจานวนการ
ออกใบอนุญาตการก่อสร้างและการต่อเติมอาคารในรัฐอาบูดาบีดังแสดงในตารางที่ 7-7 จะเห็นได้
ว่ากิจกรรมการก่อสร้างส่วนใหญ่ของรัฐจะเกิดขึนในเขตอาบูดาบี ซึ่งเป็นเขตที่ตังของเมืองหลวง
ทางตอนเหนือของรัฐ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารที่พักอาศัย แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารประเภทอื่นๆ เกิดขึนค่อนข้างมากด้วยเช่นเดียวกัน
ตารางที่ 7-7 จานวนการออกใบอนุญาตการก่อสร้างและการต่อเติมอาคารในรัฐอาบูดาบี
จาแนกตามพื้นที่และประเภทการใช้งานอาคาร ปี 2558
ประเภทการใช้งานอาคาร
ที่พักอาศัย
การพาณิชย์
อุตสาหกรรม
สาธารณะประโยชน์
การเกษตร
ที่พักอาศัยและการพาณิชย์
อื่นๆ
รวม

เขตอาบูดาบี
10,953
2,782
1,487
1,003
92
1,089
2,424
19,830

เขตอัลไอน์ เขตอัลการ์เบีย
3,122
2,947
460
261
111
581
182
558
41
125
159
0
217
539
4,292
5,011

รวมทั้งรัฐ
17,022
3,503
2,179
1,743
258
1,248
3,180
29,133

ที่มา: Statistics Centre of Abu Dhabi

พืนที่ที่จะมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่เกิดขึนในรัฐอาบูดาบี แห่งหนึ่งได้แก่ Khalifa City
ซึ่งเป็นพืนทีช่ านเมืองที่จะได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งใหม่ในอนาคตภายในปี
2573 นอกจากนี ยั ง มี Yas Island ซึ่ ง เป็ น พื นที่ เ ขตการลงทุ น พิ เ ศษ (Investment Zone) อั น
ประกอบไปด้วยโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และพืนที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นจานวนมาก รวมถึงยังมี
เกาะอื่นๆ รอบตัวเมืองอาบูดาบีอีกหลายแห่งที่ได้รับการกาหนดให้เป็น Investment Zone ด้วย
เช่นกั น ในขณะเดียวกั น พื นที่เ ขตชานเมือ งอื่นๆ เช่น Mohamed bin Zayed City, Shakhbout
City, Al Shamkha และ Al Shahama ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของตัว
เมืองอาบูดาบีเช่นเดียวกัน
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ภาพที่ 7-8 รายละเอียดพื้นที่ที่น่าสนใจในเขตเมืองอาบูดาบี

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ใช้ภาพแผนที่จาก Google

7.4.2 รัฐดูไบ
 ข้อมูลทั่วไป
ดู ไ บเป็ น หนึ่ ง ในรั ฐ เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ ตั งอยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบีและติดกับอ่าวอาหรับ มีพืนที่ทังสินประมาณ 4,114 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากรทังสินประมาณ 2,699,000 คน มีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ในปี 2558 ประมาณ
365,707 ล้าน Dirham (ประมาณ 99,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยส่วนใหญ่มาจากภาคการค้าปลีก
แ
ล
ะ
ค้าส่ง การขนส่ง การเงินและการประกันภัย การผลิต การก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่
รายได้จากนามันมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 2 ของรายได้รวมของรัฐดูไบ ทังนี รัฐดูไบถือได้ว่าเป็น
ศูนย์กลางด้านการค้า การคมนาคม การท่องเที่ยว และการเงินในภูมิภาค
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โครงสร้างพืนฐานที่สาคัญของรัฐดูไบประกอบไปด้วยท่าเรือขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่
ท่าเรือ Rashid และท่าเรือ Jebel Ali มีสนามบินหลัก 2 แห่ง ได้แก่ Dubai International Airport
และ Al Maktoum International Airport8 ซึ่งต่างก็ถือได้ว่าเป็นท่าเรือและสนามบินที่ มีขนาดใหญ่
และมีความทันสมัยเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สาหรับด้านการขนส่งทางบก ทางหลวงสายสาคัญ
ของรัฐดูไบได้แก่ทางหลวงสาย E11 และทางหลวงสาย E311 ซึ่งวิ่งคู่ขนานกับแนวชายฝั่งเชื่อมต่อ
กับรัฐอาบูดาบีและรัฐชาร์จาห์ และทางหลวงสาย E66 ซึ่งเชื่อมต่อกับเขตอัลไอน์ ของรัฐอาบูดาบี
ส่วนการขนส่งภายในเขตเมือง มีระบบรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว 2 สาย (สายสีเขียวและสายสี
แดง) และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 2 สาย (สายสีนาเงินและสายสีม่วง)
 ข้อมูลการลงทุนในพื้นที่
ภายใต้ระบบการเก็บบันทึกข้อมูลสถิติประชากรของ Dubai Statistics Center พืนที่ของ
รัฐดูไบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 เขต (Sector) ซึ่งแต่ละเขตจะแบ่งออกเป็นชุมชนย่อยๆ (Community)
อีกหลายส่วน9 (ตาแหน่งที่ตังและข้อมูลเบืองต้นเกี่ยวกับเขตต่างๆ เป็นดังแสดงในภาพที่ 7-9) เมื่อ
พิจาณาจากสถิติจานวนประชากรในแต่ละเขตดังที่แสดงในตารางที่ 7-8 จะเห็นได้ว่าพืนที่ในเขต 1
เขต 2 เขต 3 และเขต 5 ซึ่งเป็นพืนที่เมืองและพืนที่อุตสาหกรรม เป็นบริเวณที่มีประชากรอยู่อาศัย
อยู่ค่อนข้างหนาแน่น และยังคงมีการขยายตัวอยู่เรื่อยๆ และในขณะเดียวกัน จานวนประชากรใน
เขต 4 และเขต 6 ซึ่งเป็นพืนที่ชานเมือง ก็เป็นบริเวณที่มีอัตราการขยายตัวของประชากรสูง และมี
ความน่าสนใจต่อการลงทุนด้วยเช่นเดียวกัน
ทังนี โครงการขนาดใหญ่โครงการหนึ่งของรัฐดูไบที่กาลังจะเกิดขึนคืองาน World Expo
2020 ซึ่งจะถู ก จัดขึ นในพื นที่ทางทิศ เหนือ ของสนามบิน Al Maktoum International Airport ซึ่ง
โครงการดังกล่าวเป็นที่คาดการณ์กันว่าจะนามาซึ่งความต้องการกิจกรรมการก่อสร้างสิ่งอานวย
ความสะดวกและโรงแรมที่พักในบริเวณโดยรอบ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
และนักธุรกิจที่จะเดินทางมาเข้าร่วมงานดังกล่าว

8

ปัจจุบัน Al Maktoum International Airport เปิดให้บริการในส่วนของการขนส่งสินค้าเป็นหลัก ในขณะที่การขนส่งผู้โดยสารยังคง
มีจานวนจากัดเนื่องจากยังคงอยู่ระหว่างการขยายสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งผู้โดยสาร
9 สามารถศึ กษาข้ อ มูล ประชากรในระดับชุมชน (Community) ได้ที่ https://www.dsc.gov.ae/en-us/Themes/Pages/Populationand-Vital-Statistics.aspx?Theme=42 ภายใต้หัวข้อ “No. of Estimated Population by Sector and Community” และสามารถ
ศึกษาข้อมูลจานวนอาคารประเภทต่างๆ ในแต่ละชุมชนได้ที่ https://www.dsc.gov.ae/en-us/EServices/Pages/Building.aspx
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ภาพที่ 7-9 รายละเอียดพื้นที่ในเขตต่างๆ ของรัฐดูไบ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ใช้ภาพแผนที่จาก Google

ตารางที่ 7-8 จานวนประชากรในแต่ละเขตของรัฐดูไบ ระหว่างปี 2553-2559
เขต
(Sector)
Sector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
Sector 7
Sector 8
Sector 9
รวม

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

378,324 407,100 424,457 449,826 454,043 464,307 418,662
401,604 419,734 449,457 470,090 492,368 496,163 545,001
743,946 784,677 803,981 844,874 889,155 928,046 1,029,767
23,071
24,825
28,560
30,674
36,609
43,829
52,554
255,665 258,392 268,345 276,447 295,767 328,588 362,468
72,119
76,139
92,491 101,433 115,051 140,134 237,129
5,262
5,663
7,329
7,843
8,485
9,097
10,523
21,854
22,795
26,809
27,982
31,345
31,719
35,522
3,631
3,845
4,446
4,676
4,527
4,792
6,974
1,905,476 2,003,170 2,105,875 2,213,845 2,327,350 2,446,675 2,698,600

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก Dubai Statistics Center
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CAGR
2553-2559
1.70%
5.22%
5.57%
14.71%
5.99%
21.94%
12.24%
8.43%
11.49%
5.97%
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7.5 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
7.5.1 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบด้านการลงทุนภายในประเทศ
การกากับดูแลกิ จกรรมด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โดยทั่วไปแล้วอยู่ภายใต้อานาจของรัฐบาลในระดับรัฐ โดยในกรณีของรัฐอาบูดาบี หน่วยงานหลัก
ที่กากับดูแลกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์คือหน่วยงานเทศบาล (Municipality) ของเมืองต่างๆ
ภายใต้ Department of Municipal Affairs and Transport (เช่น Abu Dhabi City Municipality, Al
Ain Municipality เป็นต้น) ในขณะที่ก รณีของรัฐดูไบ หน่ว ยงานหลั กที่กากับดูแลกิจกรรมด้า น
อสังหาริมทรัพย์คือ Dubai Land Department และ Dubai Municipality ทังนี บริการส่วนใหญ่ของ
หน่วยงานข้างต้นสารดาเนินการได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนันๆ
ในด้ า นนโยบาย หลายๆ รั ฐ ในสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ มี ทิ ศ ทางของนโยบายด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างเปิดกว้างมากขึนกว่าในอดีต โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายๆ รัฐได้
มีการผ่านกฎหมายที่เปิดให้ชาวต่างชาติสามารถเช่าที่ดินและถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้ในพืนที่ที่
กาหนด (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 4.3.3) และในขณะเดียวกัน รัฐบาลในแต่ละรัฐต่างก็เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยรัฐอาบูดาบีได้ระบุไว้ในแผน Abu Dhabi Economic
Vision 2030 ถึงอุตสาหกรรมการก่อสร้างและวิศวกรรมไว้ว่าเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน (Enabling
Sector) ที่จะช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจในภาคส่วนอื่นๆ ส่วนรัฐดูไบก็ได้มีการระบุไว้ใน
แผน Dubai Plan 2021 ที่จะพัฒนาเมืองไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะและมีความยั่งยืน (Smart &
Sustainable City) ซึ่งการลงทุนในโครงการโครงสร้า งพืนฐานต่างๆ ของรัฐ ย่อมนามาซึ่งความ
ต้องการต่อบริการก่อสร้างเพิ่มขึนในอนาคต
นโยบายด้านอาคารและการก่อสร้างอย่างหนึ่งที่รัฐบาลของแต่ละรัฐให้ความสาคัญคือ
ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอาคาร โดยในกรณีของรัฐอาบูดาบี ได้มีการจัดทาระบบการ
ให้คะแนนความเป็นมิต รต่อสิ่ งแวดล้อ มที่เ รียกว่า Pearl Rating System ภายใต้ความดูแลของ
หน่ ว ยงาน Abu Dhabi Urban Planning Council ขึ นมา โดยอาคารภาคเอกชนจะต้ อ งได้ รั บ
คะแนนในระดับอย่างน้อย 1 Pearl และอาคารภาครัฐจะต้องได้รับคะแนนในระดับอย่างน้อย 2
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Pearl10 ส่วนในกรณีของรัฐดูไบ หน่วยงาน Dubai Municipality ก็ได้มีการกาหนดมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Green Building Regulation and Specifications ไว้ด้วยเช่นเดียวกัน11
ในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ในกรณีของรัฐอาบูดาบี กฎหมายฉบับหลักที่ว่าด้วย
เรื่องอสังหาริมทรัพย์คือ Law No. 3 of 2015 Concerning the Regulation of Real Estate Sector
in the Emirate of Abu Dhabi12 ซึ่งบัญญัติครอบคลุมถึงประเด็นการออกใบอนุญาต การดาเนิน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ การจานองอสังหาริมทรัพย์ และ
การบริหารจัดการและสิทธิในอาคารชุด นอกจากนี การก่อ สร้างและการบารุงรักษาอาคารในรัฐ
อาบูดาบียังต้องปฏิบัติตามประมวลมาตรฐานอาคาร (Building Code) ของรัฐ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7
หัวข้อดังต่อไปนี13
 Abu Dhabi International Building Code ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งมาตรฐานการก่ อ สร้ า ง
อาคารโดยทั่วไป
 Abu Dhabi International Energy Conservation Code ว่าด้วยเรื่องประสิทธิ ภาพ
การใช้พลังงานของอาคาร
 Abu Dhabi International Fuel Gas Code ว่าด้ว ยระบบท่ อ ก๊ า ซและเชือเพลิ ง
ภายในอาคาร
 Abu Dhabi International Mechanical Code ว่าด้ว ยระบบเครื่องจักรกลต่างๆ
ภายในอาคาร
 Abu Dhabi International Private Sewage Disposal Code ว่ า ด้ ว ยระบบการ
ขจัดของเสียของอาคาร
 Abu Dhabi International Property Maintenance Code ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการดู แ ล
รักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคาร
 Abu Dhabi International Accessibility standards ว่าด้วยเรื่องสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับผู้พิการ

10

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบดังกล่าวได้ที่ https://estidama.upc.gov.ae/?lang=en-US
สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดได้ ที่ http://login.dm.gov.ae/wps/wcm/connect/662c2fc7-03b4-41a5-aad0-c9d1959773a3/
Green+Building+Regulations+and+Speci.pdf?MOD=AJPERES
12 สามารถศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่ าวได้ที่ https://www.ecouncil.ae/en/Official-Gazette/Documents/English-2015/
6th%20edition%20english.pdf
13 สามารถศึกษารายละเอียดในแต่ละหัวข้อได้ที่ https://dmat.abudhabi.ae/en/About/Pages/buildingcode.aspx
11
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สาหรับกรณีของรัฐดูไบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์มีอยู่หลาย
ฉบับด้วยกัน โดยกฎหมายที่อยู่ภายใต้อานาจของ Dubai Land Department ที่น่าสนใจ ได้แก่14
 Law No. (7) of 2006 Concerning Real Property Registration in the Emirate
of Dubai, Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in
the Emirate of Dubai, Law No (9) of 2009 และ Executive Council Resolution
No. (6) of 2010 ซึ่งว่าด้วยเรื่องกระบวนการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ใ นรัฐ
ดูไบ
 Executive Council Resolution No. (30) of 2013 Approving Fees of the Land
Department ซึ่ ง ก าหนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ ของ Land Department
รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสัญญาการซือขายอสังหาริมทรัพย์ในอัตรา
ร้อยละ 4 ของมูลค่าสัญญา
 Law No. (27) of 2007 Concerning Ownership of Jointly Owned Real
Property in the Emirate of Dubai ซึ่ ง ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งสิ ท ธิ ค วามเป็ น เจ้ า ของใน
อาคารที่มีเจ้าของร่วมกัน รวมถึงความรับผิดชอบของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในอาคารดังกล่าว
 Regulation No. (3) of 2006 Determining Areas for Ownership by Non-UAE
Nationals of Real Property in the Emirate of Dubai ซึ่งกาหนดสิทธิในการเช่า
และใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์โดยชาวต่างชาติในรัฐดูไบ ซึ่งรวมถึงพืนที่ ที่
ชาวต่างชาติสามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์แบบไม่จากัดเวลา (Freehold) ได้
ในขณะเดียวกัน Dubai Municipality ก็ได้มีการออกกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องการประกอบ
วิชาชีพที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมในรัฐดูไบ อันได้แก่ Local Order No. (89) of 1994, Local Order
No. (106) of 1997 และ Local Order No. (4) of 1999 รวมถึงได้มีการจัดทาประมวลมาตรฐาน
อาคาร (Building Code)15 มาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง แนวปฏิบัติในการประกอบ
วิชาชีพการให้ ค าปรึ กษาทางวิศวกรรม และกฎระเบียบและข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อ มไว้ด้ว ย
เช่นกัน

14

สามารศึ ก ษาบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ที่ http://www.dubailand.gov.ae/English/RulesRegulations/Pages/
RealEstateLegislation.aspx
15 มี ก ารเผยแพร่ เ ป็ น ภาษาอาหรั บ ที่ http://login.dm.gov.ae/wps/portal/businessinner?urile=wcm:path:/DMContentEnglish/
Home/Business/Planning+and+Construction/Building+Publications1&mapping=businessinner

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

7-34

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

7.5.2 มาตรการด้านการค้าระหว่างประเทศ
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ เ ป็ น สมาชิ ก ของสหภาพศุ ล กากร Gulf Cooperation Council
(GCC) ซึ่งภายใต้สหภาพศุลกากรดังกล่าว มีการเก็บอากรนาเข้าจากสินค้าส่วนใหญ่ รวมถึงสิน ค้า
ในกลุ่มวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิด 16 ที่ถูกนาเข้าจากประเทศนอกกลุ่มในอัตราร้อยละ 5
ของมู ล ค่ า สิ น ค้ า นั น อย่ า งไรก็ ดี ประเทศกลุ่ ม GCC ได้ มี ก ารจั ด ท าความตกลงการค้ า เสรีกับ
ประเทศคู่ค่าอื่นๆ อันได้แก่ ความตกลง Greater Arab Free Trade Area (GAFTA)17 ความตกลง
GCC-EFTA FTA18 และความตกลง GCC Singapore Free Trade Area ซึ่งทาให้การนาเข้าวัสดุ
และอุปกรณ์การก่อสร้างจากประเทศคู่ภาคีในความตกลงดังกล่าวได้รับการยกเว้นอากร19

7.6 ปัญหาและอุปสรรคที่อาจพบในการลงทุนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
7.6.1 ด้านการแข่งขันจากผู้ประกอบการรายอื่น
เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่มีโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างสูง และอุตสาหกรรมการก่อสร้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทาให้ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหญ่จากทั่วโลกเข้าไปประกอบธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นจานวนมาก เช่นเดียวกันกับนักธุรกิจและรัฐบาลของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์เองที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน
ดั งนั นนั ก ลงทุ นไทยจึ งอาจประสบกั บความยากล าบากในการเจาะตลาดในส่ ว นที่ มี
ผู้ประกอบการรายใหญ่ครอบครองส่วนแบ่งอยู่แล้ว ทางเลือกที่อาจกระทาได้จึงอาจเป็นการเข้าไปรับ
ช่วงสัญญาต่อ (Subcontract) จากผู้ประกอบการรายใหญ่ในกิจกรรมที่ตนมีความถนัดเป็นรายสาขา
ไป อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการยังคงจะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กรายอื่นๆ อันจะนามาซึ่งแรงกดดันทังในด้านคุณภาพ ราคา และระยะเวลาการส่งมอบงาน
16

ยกเว้นวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน (Asbestos) ที่ถูกห้ามไม่ให้นาเข้า
มีประเทศภาคี ไ ด้แก่ อียิ ปต์ สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ บาห์ เรน จอร์แดน ตูนิเซีย ซาอุดิอ าระเบีย ซูดาน ซีเรีย อิรัก โอมาน
ปาเลสไตน์ กาตาร์ คูเวต เลบานอน ลิเบีย โมร็อกโก และเยเมน
18 ประเทศกลุ่ม European Free Trade Area (EFTA) ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ นอร์ เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์
และลิกเตนสไตน์
19 ยกเว้นผลิตภัณฑ์โลหะจากสิงคโปร์บางชนิดที่ยังคงต้องเสียอากรร้อยละ 5
17
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7.6.2 ด้านต้นทุนในการประกอบธุรกิจ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่มีรายได้สูงกว่าประเทศไทยมาก และมีอัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและจานวนประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนใน
การประกอบธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่อนข้างสูง ทังในด้านของค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน
หรือค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตต่างๆ นอกจากนี การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีขนาดของ
ภาคการผลิตภายในประเทศที่จากัด ทาให้จาเป็นต้องมีการนาเข้าวัสดุและอุปกรณ์ส่วนใหญ่จาก
ต่างประเทศ ซึ่งอาจนามาซึ่งต้นทุนที่เพิ่มสูงขึน
7.6.3 ด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่มีรายได้สูงและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ค่อนข้างดีในอดีต อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนหนึ่งยังคงต้องพึ่งพา
รายได้จากการส่งออกนามันอยู่ โดยเฉพาะในรัฐอาบูดาบีที่รายได้จากนามันคิดเป็นครึ่งหนึ่งของ
รายได้ประชาชาติของรัฐ ดังนัน สถานการณ์ที่ราคานามันโลกที่ไม่แน่นอนจึงอาจสร้างแรงกดดัน
ต่อกาลังซือของผู้บริโภคได้ รวมถึงอาจทาให้รัฐบาลในกลุ่มประเทศ GCC ต้องเริ่มนาเอามาตรการ
ด้านภาษีมาใช้ ดังเช่นการเริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2561 เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากราคา
นามันดิบ ทังนี หากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศหรือของโลกเกิดการชะลอตัวครังใหญ่ขึ นใน
อนาคต ก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน
7.6.4 ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
สหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ มีก ฎระเบียบบางอย่างที่ให้ประโยชน์แก่ชาวเอมิเรตส์มากกว่า
ชาวต่างชาติ เช่น ข้อกาหนดให้ต้องมี Local Partner ถือครองหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 51 สาหรับการ
ลงทุนนอกพืนที่ Free Zone ทาให้ผู้ประกอบการจาเป็นต้องแบ่งปันผลประโยชน์ส่วนหนึ่งให้แก่
ชาวเอมิเรตส์ที่เข้ามาทาหน้าที่เป็น Local Partner ดังกล่าว
นอกจากนี กฎหมายและกฎระเบียบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีความซับซ้อนและมี
การเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึนบ่อ ยครัง โดยที่การเปลี่ ยนแปลงในหลายๆ ครังก็ไม่ได้มีการประกาศ
เผยแพร่ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบได้โดยง่าย ทาให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะทาผิด
กฎหมายโดยที่ไม่ได้เจตนา และเป็นเหตุให้ต้องเสียค่าปรับในอัตราสูงโดยไม่จาเป็น ตลอดจนการ
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ติ ด ต่ อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เองบางครั งก็ ต้ อ งอาศั ย ความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นบุ ค คลเข้ า ช่ ว ย เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการมีความราบรื่นมากขึน
7.6.5 ด้านความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นศูนย์รวมของผู้คนจากหลายชาติพันธุ์ จากทั่วโลก ซึ่งต่างก็มี
วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันไป การดาเนินธุรกิจ ในขันตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ
สินค้าและบริการ การติดต่อลูกค้าหรือผู้ร่วมงาน หรือการใช้ชีวิตประจาวันตามปกติ จะต้องใช้
ความระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบต่อประเด็นอ่อนไหวของคนในวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี
สหรัฐเอมิเรตส์ยังมีการนาเอาหลักกฎหมายศาสนาอิสลาม (Sharia Law) มาบังคับใช้ ซึ่งอาจสร้าง
ความไม่คุ้นเคย และก่อให้เกิดข้อ จากัดต่อพฤติกรรมบางอย่างที่สามารถกระทาได้ในประเทศไทย
หรือประเทศตะวันตกอื่นๆ
7.6.6 ด้านสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย และมีพืนที่เมืองส่วนใหญ่
ติดกับชายฝั่งทะเล ดังนันการออกแบบและดูแลรักษาอาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จึงจาเป็นต้อง
คานึงถึงปัจจัยด้านสภาวะอากาศในภูมิภาคด้วย ไม่ว่าจะเป็นพายุทราย การกัดกร่อนจากทะเล
ความแห้งแล้ง หรือความร้อนของอากาศในเวลากลางวัน

7.7 ข้อเสนอแนะสาหรับนักลงทุนไทยในการลงทุนในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
7.7.1 รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
จากข้อมูลทังหมดที่ได้นาเสนอไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศ
ที่มีโอกาสค่อนข้างมากสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้
ดีในอนาคต แต่ ในขณะเดียวกันก็มีผู้เล่นจานวนมากเข้าไปจับจองพืนที่ในตลาดแล้วในปัจจุบัน
โดยเฉพาะธุรกิจในส่วนต้นนาอย่างการพั ฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือการให้คาปรึกษาทางวิศวกรรม
ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ครองตลาดอยู่ ดังนัน ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยจึงน่าจะมีโอกาสในการเข้าสู่
ตลาดธุรกิจก่อสร้างของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านการรับช่วงสัญญาต่อ (Subcontract) จากผู้เล่น
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รายใหญ่ ใ นตลาด และในขณะเดียวกั น กิจกรรมการออกแบบ การตกแต่งภายใน รวมถึ งการ
บริ ห ารจั ด การและการบ ารุ ง รั ก ษาอาคารก็ เ ป็ น สาขาที่ มี โ อกาสส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการไทย
เช่นเดียวกัน โดยควรมุ่งเน้นจุดขยายไปที่คุณภาพของงานและเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อสร้างความ
แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ
ในด้านของประเภทของงานก่อสร้างที่น่าสนใจ จากข้อมูลที่นาเสนอในข้างต้นจะเห็นได้
ว่าอาคารในเกือบทุกประเภทมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดี ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์
โรงแรม สานักงาน หรืออาคารภาครัฐ เช่นเดียวกับ โครงการก่อสร้างพืนฐานที่มีโอกาสในการรับ
ช่วงสัญญาเป็นจานวนมากเช่นเดียวกัน ทังนี ภายใต้สภาวะตลาดในปัจจุบันที่อาคารสาหรับผู้ มี
รายได้สูงใกล้จะอิ่มตัว และเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ชะลอตัวลงจากราคานามันดิบที่ตกต่า ประกอบ
กับการขยายตัวของจานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ปานกลางที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ตลาด
อาคารในระดับที่รองรับผู้บริโภคกลุ่มรายได้ระดับรองลงมา (Upper-Middle) จึงอาจเป็นโอกาสที่ดี
เช่นเดียวกัน
ในแง่ของสถานที่ตังธุรกิจและรูปแบบในการจัดตัง คณะผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยสาคัญที่ ส่งผล
ต่ อ การพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจจะขึ นอยู่ กั บ ความสามารถในการหา Local Partner ที่ เ หมาะสมได้
กล่าวคือ หากผู้ลงทุนสามารถหา Local Partner ที่มีความพร้อ มที่จะให้ความช่ว ยเหลือ ในการ
ดาเนินธุรกิจและการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงไม่เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนมากเกิน
สมควร ก็อาจไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเข้าไปลงทุนในพืนที่ Free Zone ซึ่งอาจมีต้นทุนด้านค่าเช่า
และค่าธรรมเนียมที่สู งกว่า และมีข้อจากัดในการดาเนินกิจกรรมบางอย่างในเขตแผ่ นดิ นใหญ่
อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถหา Local Partner ที่เหมาะสมได้ การลงทุนใน Free Zone ก็อาจจะ
เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า
ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบธุรกิจสาหรับ นักลงทุนไทยทังธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจรายย่อย
(SMEs) อาจสรุปได้ดังตารางที่ 7-9
ตารางที่ 7-9 สรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
ห่วงโซ่การลงทุน
ที่เหมาะสม

ธุรกิจรายใหญ่
ธุรกิจรายย่อย (SMEs)
ห่วงโซ่ระดับกลางนา (การรับเหมา
กิจกรรมสนับสนุน (การออกแบบ
ก่อสร้าง การตกแต่งภายใน) หรือกิจกรรม การตกแต่งภายใน การซ่อมบารุง)
สนับสนุนอื่นๆ (การออกแบบ การค้าวัสดุ
ก่อสร้าง หรือการดูแลรักษาอาคาร)
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ธุรกิจรายใหญ่
รูปแบบการทาธุรกิจ การรับช่วงสัญญาต่อ (Subcontract) ใน
โครงการขนาดใหญ่ โดยเน้นการสร้าง
ที่เหมาะสม
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และบริษัทที่ปรึกษาด้าน
วิศวกรรม
อาคารที่อยู่อาศัย โรงแรม อาคารพาณิชย์
ตลาดเป้าหมาย
อาคารสานักงาน และโครงการโครงสร้าง
ที่สาคัญ
พืนฐานต่างๆ ในรัฐอาบูดาบีและรัฐดูไบ
เน้นเจาะกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง
ประเด็นสาคัญในการ  การแข่งขันในตลาดค่อนข้างมีความ
รุนแรง การส่งมอบงานให้ตรงเวลา
เข้าไปทาธุรกิจ
การตังราคาให้น่าดึงดูด และการ
รักษาคุณภาพให้อยูใ่ นระดับสูง เป็น
ปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ
 ผู้บริโภคเป็นผูท
้ ี่มีกาลังซือสูงและ
มีความใส่ใจต่อคุณภาพสินค้า
การเลือกวัสดุที่มีคุณภาพดีจงึ มี
ความสาคัญ ในขณะที่ความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นประเด็นที่กาลัง
ได้รับความสนใจ
 การลงทุนใน Free Zone เป็น
ทางเลือกหนึ่งทีช่ ่วยลดความยุ่งยาก
จากการหา Local Partner ได้

ธุรกิจรายย่อย (SMEs)
ให้บริการสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการราย
ใหญ่ โดยเน้นไปที่กิจกรรมที่ต้องอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะเฉพาะตัว

อาคารที่อยู่อาศัย โรงแรม อาคารพาณิชย์
และอาคารสานักงาน ในรัฐอาบูดาบีและ
รัฐดูไบ เน้นเจาะกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง
ถึงสูง
 การแข่งขันในตลาดค่อนข้างมีความ
รุนแรง การส่งมอบงานให้ตรงเวลา
การตังราคาให้น่าดึงดูด และการ
รักษาคุณภาพให้อยูใ่ นระดับสูง เป็น
ปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จ
 เอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นปัจจัย
หนึ่งที่สามารถดึงมาเป็นจุดขายใน
การดาเนินธุรกิจได้ เนื่องจากสินค้า
ไทยมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างดีใน
สายตาของผูบ้ ริโภคชาวเอมิเรตส์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

7.7.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับนักลงทุนไทย
ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์
การรักษาชื่อเสียงของบริษัทในระยะยาวไว้จึงเป็นเรื่ องที่สาคัญ โดยผู้ประกอบการจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินการส่ งมอบงานให้ ต รงต่อ เวลา รักษาคุ ณภาพงานให้ได้มาตรฐาน และมีการตังราคาที่
สามารถแข่งขันได้ นอกจากนีผู้ประกอบการยังต้องเรียนรู้ที่จะทาความเข้าใจความต้องการของ
ลู ก ค้ า อย่ า งถี่ ถ้ ว น ซึ่ ง อาจจะมี ค วามท้ า ทายเป็ น พิ เ ศษภายใต้ ค วามแตกต่ า งหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในตลาด เพื่อที่จะสามารถออกแบบและส่งมอบผลงานที่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า
ให้ได้มากที่สุด
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ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อความราบรื่นในการทา
ธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดังนันผู้ประกอบการจึงควรศึกษาเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมใน
การติดต่อธุรกิจอย่างถี่ถ้วน รวมถึงในการติดต่อประสานงานต่างๆ ทังกับหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรธุรกิจอื่นๆ ผู้ติดต่อควรเดินทางไปพบปะคู่สนทนาด้วยตนเองเพื่อสร้างความใกล้ชิดมากกว่า
การโทรศัพท์หรือการส่งอีเมล์หากกระทาได้ ทังนี การติดต่อขอคาแนะนาจากนักธุรกิจไทยรายอื่น
เช่นจากสภาธุรกิจไทย (Thai Business Council) ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงจากหน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุนอื่นๆ เช่น Dubai FDI หรือสานักงาน Free Zone ต่างๆ ก็อาจจะเป็นช่องทาง
หนึ่งในการสร้างความรู้จักกับผู้ประกอบการรายอื่นที่อาจเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้ในอนาคต

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

7-40

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

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/การทาธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

8-1

บทที่ 8
โอกาสและศักยภาพการลงทุนไทยในอุตสาหกรรมพลาสติก
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สาระสาคัญ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่มีแหล่งน้ามันและก๊าซธรรมชาติเป็น
ของตนเอง และมีบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติกขันต้นรายใหญ่
ตังอยู่ในรัฐอาบูดาบี อย่างไรก็ตาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงเป็นประเทศ
ผู้น้าเข้าสุทธิในสินค้าขันปลายจากพลาสติก ดังนัน จึงเป็นโอกาสอันดีส้าหรับ
นัก ลงทุนไทยในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากวัต ถุดิบในประเทศที่มีร าคาถู ก
เพื่ อ ผลิ ต สิ นค้ าส้ า เร็ จ รู ป จากพลาสติ กเพื่ อ จ้ าหน่ า ยในประเทศทดแทนการ
น้าเข้า รวมถึงอาจส่งออกสินค้าไปยังประเทศใกล้เคียงได้ด้วย
สิ น ค้ า ที่ มี ค วามน่ า สนใจคื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท้ า จากพลาสติ ก ประเภท
Polyethylene (PE) และ Polypropylene (PP) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้มากใน
ประเทศ โดยอาจแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ฝาขวด
เครื่องใช้ในครัวเรือน ฟิล์มพลาสติก หลอด ท่อ หรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่ท้าจาก
พลาสติก เป็นต้น
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8.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
8.1.1 สถานการณ์และสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศหนึ่งที่มีความเหมาะสมต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม
พลาสติก โดยเฉพาะในปัจจัยด้านต้นทุน กล่าวคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเฉพาะรัฐอาบูดาบี มี
แหล่งนามันและก๊าซธรรมชาติเป็นของตนเอง โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีปริมาณนามันดิบสารอง
ที่ได้รับการยืนยันแล้ว (Proven Crude Oil Reserves) ทังสิน 97,800 ล้านบาร์เรล และมีปริมาณ
ก๊ า ซธรรมชาติ ส ารองที่ ไ ด้ รั บ การยื น ยั น แล้ ว (Proven Natural Gas Reserves) ทั งสิ น 6.09
ล้านล้านลูกบาศก์เมตร1 ซึ่งผลพลอยได้จากการกลั่นนามันดิบและก๊าซธรรมชาติคือ Naphtha และ
Ethane สามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติก (Feedstock) ได้ ส่งผลให้สหรัฐอาหรับ
เอมิ เ รตส์ ส ามารถผลิ ต Feedstock ได้ใ นต้นทุนที่ต่ากว่าประเทศในภูมิภาคอื่นๆ 2 ซึ่งต้นทุนค่ า
Feedstock ดังกล่าวถือเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจพลาสติก นอกจากนี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยัง
เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้ าทางอากาศและทางเรือที่ส าคัญของโลก ทาให้สหรัฐอาหรับ
เอมิ เ รตส์ มี ค วามได้ เ ปรี ย บในด้ า นต้ น ทุ น และสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการขนส่ ง สิ น ค้ า ด้ ว ย
เช่นเดียวกัน
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับ ประเทศที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันใน
พืนที่ใกล้เคียงกัน คณะผู้วิจัยเห็นว่า จุดเด่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ในด้านของความเป็น
ศูนย์ก ลางด้านการคมนาคมขนส่ งในภูมิภาค ประกอบกับบรรยากาศการลงทุนที่เ ปิดกว้างต่อ
นักธุรกิจต่างชาติมากกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเปรียบเทียบ ในขณะที่
จุดแข็งด้านทรัพยากรอาจไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เนื่องจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ส่วนใหญ่ต่างก็มีแหล่งนามันและก๊าซธรรมชาติเป็นของตัวเองด้วยเช่นกัน
กิจกรรมการผลิตสินค้าปิโตรเคมีภัณฑ์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนใหญ่เกิดขึนในรัฐ
อาบูดาบีเป็นหลัก เนื่องจากแหล่งนามันและก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในรัฐอาบูดาบี
(ดังปรากฏในภาพที่ 8-1) โดยในปี 2558 รัฐอาบูดาบีมีการผลิตปริโตรเคมีภัณฑ์เป็นปริมาณทังสิน
6,124,940 ตัน (เพิ่มขึนร้อยละ 22.1 จากปีก่อนหน้า) แบ่งออกเป็น (1) โพลิเอทิลีน (Polyethylene:
1
2

OPEC, Annual Statistical Bulletin 2016
ตัวอย่างเช่น จากข้อมูลของ S&P Global Platts ราคาพลาสติก Low-Density Polyethylene (LDPE) ในตลาดตะวันออกกลาง
ในช่ว งเดือ นกัน ยายน 2559 อยู่ ที่ประมาณ 1,100-1,200 ดอลลาร์ส หรัฐ ต่อ ตัน ในขณะที่ร าคาในตลาดยุ โ รปและสหรั ฐ อยู่ ที่
ประมาณ 1,300-1,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
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PE) 2,112,403 ตัน (2) ปุ๋ยยูเรีย 1,918,211 ตัน (3) แอมโมเนีย 1,118,333 ตัน และ (4) โพลิโพรพิลีน
(Polypropylene: PP) 975,993 ตัน3 ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในการผลิตพลาสติกคือ PE และ PP
ภาพที่ 8-1 แผนที่แสดงหลุมนามันและก๊าซธรรมชาติ และท่อส่งนามันและก๊าซธรรมชาติ
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่มา: United States Energy Information Administration

8.1.2 ภาคธุรกิจที่มีโอกาสในการเข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจ
หากพิจารณาดุลการค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกในตารางที่ 8-1 จะพบว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
มีการขาดดุลการค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยรวมอยู่ โดยจะเห็นได้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็น
ผู้ส่งออกสุทธิพลาสติกในลักษณะขันปฐม (เม็ดพลาสติก) ชนิด PE4 และ PP แต่ยังคงเป็นผู้นาเข้า
3
4

Statistical Center of Abu Dhabi, Statistical Yearbook 2016
หากพิจารณาข้อมูลดุลการค้าในระดับพิกัดศุลกากร 6 หลัก จะพบว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นผู้ส่งออกสุทธิเม็ดพลาสติกชนิด
High-Density Polyethylene (HDPE) แต่เป็น ผู้ น าเข้ าสุ ทธิพ ลาสติกประเภท Low-Density Polyethylene (LDPE) อย่ างไรก็ดี
การลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิต LDPE ของบริษัท Borouge ในปี 2558 ที่ผ่านมาอาจทาให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถผลิต
LDPE ได้เองมากขึน เพียงแต่ข้อมูลดังกล่าวอาจยังไม่ได้ถูกสะท้อนอยู่ในสถิติการค้าที่มีการเผยแพร่ในขณะนี ส่วนพลาสติก
ประเภท Polyethylene Terephthalate (PET) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการส่งออกสุทธิอยู่เล็กน้อย แต่มีมูลค่าการค้าที่ไม่สูงมาก
นักเมื่อเทียบกับ HDPE
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สุทธิผลิตภัณฑ์พลาสติกสาเร็จรูปอื่นๆ เกือบทุกชนิด (รวมถึงเม็ดพลาสติกชนิด Polyvinyl Chloride
(PVC) ด้วย) ดังนันตัวเลขดุลการค้าดังกล่าวจึงเป็นสิ่งบ่งชีว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงมีช่องว่าง
ในการลงทุนในธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกปลายนาจาก HDPE และ PP เพื่อทดแทนการ
นาเข้าในประเทศได้5 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากพลาสติกประเภทดังกล่าวและมีมูลค่าการ
นาเข้าสูง เช่น ถุงพลาสติก (LDPE, HDPE Blown Film) บรรจุภัณฑ์ ฝา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จาก
HDPE (Blow Molding และ Injection Molding) เครื่องใช้ในครัวเรือนจาก HDPE และ PP ท่อจาก
PE และ PP (Extrusion) เป็นต้น
ตารางที่ 8-1 ดุลการค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เฉลี่ยในช่วงปี 2555-2558
พิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

ดุลการค้าเฉลี่ย
ในช่วงปี 2555-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

รวมผลิตภัณฑ์พลาสติกทังหมด

-431.49

HS3901

โพลิเมอร์ของเอทิลีน ในลักษณะขันปฐม

831.86

HS3902

โพลิเมอร์ของโพรพิลีนหรือของโอลีฟินอื่นๆ ในลักษณะขันปฐม

331.34

HS3920

แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทาด้วยพลาสติกทีไ่ ม่ทา
เป็นแบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชันไม่เสริมรอง
หรือไม่ประกบโดยวิธที ี่คล้ายกัน ด้วยวัตถุอื่น
เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก

42.23

-1.64

HS3908

ไอออนเอกซ์เซนเจอร์ ที่มีโพลิเมอร์ตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.13 เป็น
หลัก ในลักษณะขันปฐม
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่นๆ และของใช้
ในห้องนา ทาด้วยพลาสติก
โพลิเมอร์ธรรมชาติ (เช่น กรดแอลจินิก เป็นต้น) และโพลิเมอร์ธรรมชาติ
ที่ดัดแปลงโครงสร้าง (เช่น โปรตีนแข็ง อนุพันธ์เคมีของยางธรรมชาติ
เป็นต้น) ที่ไม่ได้ระบุหรือ รวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขันปฐม
โพลิอะไมด์ ในลักษณะขันปฐม

-16.01

HS3921

แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทาด้วยพลาสติก

-17.02

HS3915
HS3914
HS3924
HS3913

5

5.70

-3.55
-4.74

ทังนี หากพิจารณาข้อมูลดุลการค้าของประเทศในกลุ่ม GCC ในภาพรวมก็จะพบรูปแบบดุลการค้าในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกสาเร็จรูปไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคได้ด้วยเช่นเดียวกัน
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พิกัด
ศุลกากร
HS3916

HS3905
HS3910
HS3922

รายการสินค้า
ใยยาวเดี่ยวทาด้วยพลาสติก ที่มขี นาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร
เส้น แท่ง และรูปทรงโพรไฟล์ทาด้วยพลาสติก จะแต่งผิวหรือไม่ก็ตาม
แต่ต้องไม่ทามากไปกว่านี
โพลิเมอร์ของไวนิลอะซิเทต หรือของไวนิลเอสเทอร์อื่นๆ ในลักษณะ
ขันปฐม รวมทังไวนิลโพลิเมอร์อื่นๆ ในลักษณะขันปฐม
ซิลิโคน ในลักษณะขันปฐม
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ดุลการค้าเฉลี่ย
ในช่วงปี 2555-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
-18.58

-30.46
-31.34

อ่างอาบนา ที่อาบนาชนิดฝักบัว อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า บิเด โถส้วม
ที่รองนั่งและฝาปิดโถส้วม ถังนาชักโครกและเครื่องสุขภัณฑ์ที่คล้ายกัน
ทาด้วยพลาสติก
เครื่องประกอบของอาคาร ทาด้วยพลาสติก ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

-31.41

พลาสติกปูพืน จะเป็นชนิดยึดติดในตัวหรือไม่กต็ าม ที่เป็นม้วนหรือมี
ลักษณะเป็นแผ่นกระเบือง รวมทังพลาสติกปิดผนังหรือเพดาน ตามที่
นิยามไว้ในหมายเหตุ 9 ของตอนที่ 39
เซลลูโลสและอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลส ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
ในลักษณะขันปฐม
ปิโตเลียมเรซิน คิวมาโรนอินดีนเรซิน โพลิเทอร์ฟีน โพลิซัลไฟต์
โพลิซัลโฟน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนที่ 39
ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขันปฐม
หลอดหรือท่อและท่ออ่อน รวมทังอุปกรณ์ติดตังของของดังกล่าว
(เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ เป็นต้น) ทาด้วยพลาสติก
ของทีใ่ ช้ลาเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า รวมทังจุก ฝา และที่ปิดครอบ
อื่นๆ ทาด้วยพลาสติก
อะมิโนเรซิน ฟีโนลิกเรซิน และโพลิยูรีเทน ในลักษณะขันปฐม

-36.56

-96.79

HS3903

แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป และรูปทรงแบนอื่นๆ ชนิดยึดติดได้ใน
ตัว ทาด้วยพลาสติก จะเป็นม้วนหรือไม่กต็ าม
โพลิเมอร์ของสไตรีน ในลักษณะขันปฐม

-113.50

HS3906

อะคริลิกโพลิเมอร์ ในลักษณะขันปฐม

-121.25

HS3907

โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอร์อื่นๆ และอีพอกไซด์เรซิน ในลักษณะขันปฐม
โพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร์ และโพลิเอสเทอร์
อื่นๆ ในลักษณะขันปฐม

-201.23

HS3925
HS3918

HS3912
HS3911

HS3917
HS3923
HS3909
HS3919

-34.52

-38.65
-59.43

-82.16
-83.88
-85.47
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พิกัด
ศุลกากร
HS3904
HS3926

รายการสินค้า
โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮาโลเจเนเต็ดโอลิฟินอื่นๆ ใน
ลักษณะขันปฐม
ของอื่นๆ ทาด้วยพลาสติก และของที่ทาด้วยวัตถุอื่นๆ ตามประเภท
39.01 ถึง 39.14

ดุลการค้าเฉลี่ย
ในช่วงปี 2555-2558
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
-217.99
-316.44

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัดประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

8.1.3 ความได้เปรียบ-เสียเปรียบของผู้ประกอบการชาวไทย
อุต สาหกรรมพลาสติก เป็นหนึ่งในอุต สาหกรรมที่ผู้ ป ระกอบการไทยมีค วามเข้ ม แข็ ง
พอสมควร โดยไทยมีการส่งออกสุทธิสินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกทังต้นนาและปลายนาหลายชนิด
โดยเฉพาะถุงที่ทาด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน (HS 392321) ที่ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกมากเป็น
อันดับ 4 ของโลก สินค้าของไทยจึงน่าจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดสหรัฐอาหรั บ
เอมิเ รตส์ ไ ด้พ อสมควร นอกจากนี การที่ไทยเข้ าไปลงทุ นในช่ว งที่ ยังไม่ มี ผู้ ป ระกอบการจาก
ประเทศอื่นๆ เข้าไปลงทุนอยู่แล้วมากนัก ในขณะที่รัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาลังต้องการ
ดึงดูดการลงทุนในภาคเศรษฐกิจที่ไม่ใช่นามันให้มากขึน น่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
ครองความได้เปรียบในฐานะของผู้บุกเบิกตลาดในช่วงเริ่มต้นไว้ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยอาจต้องเผชิญความท้าทายอยู่บ้างในการบุกเบิกตลาด
ใหม่ที่ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยมากนัก ทังในแง่ของการปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างและ
มีค วามหลากหลาย การติดต่อ ประสานงานกับชาวต่างชาติใ นภาษาอังกฤษ หรือ การควบคุ ม
คุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับสูงตามความคาดหวังของผู้บริโภคชาวเอมิเรตส์ นอกจากนี การลงทุน
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังมีต้นทุนในการดาเนินธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากต้นทุนด้านวัตถุดิบที่
ค่อนข้างสูง ดังนันผู้ประกอบการรายเล็กอาจมีความเสียเปรียบคู่แข่งที่มีขีดความสามารถในการ
ระดมทุนที่มากกว่าได้
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8.2 สถิติด้านการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
8.2.1 สถิตกิ ารค้าพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศผู้ นาเข้าสุทธิสิ นค้าในกลุ่ มพลาสติกและผลิ ต ภัณฑ์
พลาสติก โดยโครงสร้างการค้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นลักษณะของการส่งออกเม็ดพลาสติก
ประเภท HDPE, PP และ PET ซึ่งผลิตได้เองภายในประเทศเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่ถูกส่งออกไป
ยังจีนและประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย แต่เป็นผู้นาเข้าเม็ดพลาสติกประเภทอื่นๆ ที่ผลิตเองไม่ได้
มากนัก เช่น LDPE หรือ PVC รวมถึงนาเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกสาเร็จรูปหลายชนิด นอกจากนี
ยั ง เป็ น ที่ น่ า สั ง เกตด้ ว ยว่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ในกลุ่ ม เครื่ อ งใช้ ใ นครั ว เรื อ นที่ ท าจากพลาสติ ก
(HS3924) และกลุ่มของอื่นๆ ที่ทาจากพลาสติก (HS3926) ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกในลักษณะ
ของการนาเข้าผ่านเขตปลอดอากร (Free Zone) เพื่อส่งออกซาต่อไปอีกทอดหนึ่ง (Re-Export)
โดยที่ไม่ได้มีการแปรรูปใดๆ เพิ่มเติม
 สถิติการส่งออก
ในปี 2558 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งออกสินค้าในกลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
เป็นมูลค่าทังสิน 3,467 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี 25552558 อยู่ที่ร้อยละ -10.64 ซึ่งความผันผวนของมูลค่าการส่งออกที่เกิดขึนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ความผันผวนของราคานามันดิบในตลาดโลก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพลาสติก
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ภาพที่ 8-2 มูลค่าการส่งออกพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในช่วงปี 2555-2558

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

สินค้าในกลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งออกมากที่สุด
ในช่ ว งปี 2555-2558 ได้ แ ก่ เม็ ด พลาสติ ก HDPE เม็ ด พลาสติ ก PP เม็ ด พลาสติ ก PET เม็ ด
พลาสติกจากโพลิเมอร์ของเอทิลีนอื่นๆ และฟิล์มที่ทาจาก PET โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการ
ส่ งออกเม็ดพลาสติก HDPE คิ ดเป็นส่ ว นแบ่งตลาดมากที่สุ ดที่ ร้อ ยละ 31.84 ของการส่ ง ออก
ทังหมดในอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 8-2 สินค้าส่งออกหลัก 10 อันดับแรกในกลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555-2558
มูลค่าการส่งออก
เฉลี่ยของ UAE
ปี 2555-2558
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ)
4,178,219

อัตราการเติบโต
ของมูลค่าการ
ส่งออกของ UAE
ปี 2555-2558

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการส่งออก
ของ UAE
ปี 2555-2558

พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกทังหมด
-10.64%
1
HS390120 โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจาเพาะตังแต่ 0.94
1,330,267
-1.60%
ขึนไป ในลักษณะขันปฐม
2
HS390210 โพลิโพรพิลีนในลักษณะขันปฐม
547,948
-29.19%
3
HS390760 โพลิ (เอทิลนี เทเรฟทาเลต) ในลักษณะขันปฐม
200,939
-21.04%
4
HS390190 โพลิเมอร์ของเอทิลีนอื่นๆ ในลักษณะขันปฐม
191,752
24.36%
5
HS392062 แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอืน่
ทาด้วยโพลิ (เอทิลนี เทเรฟทาเลต) ไม่ทาเป็น
แบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็น
191,065
-31.90%
ชัน ไม่เสริมรองหรือไม่ประกบโดยวิธที ี่
คล้ายกัน
6
HS392410 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว ทาด้วย
129,052
-0.98%
พลาสติก
7
HS392020 แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอืน่
ทาด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลนี ไม่ทาเป็นแบบ
115,458
-7.60%
เซลลูลาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อดั เป็นชัน
ไม่เสริมรองหรือไม่ประกบโดยวิธีที่คล้ายกัน
8
HS390110 โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจาเพาะน้อยกว่า 0.94
112,865
-22.01%
ในลักษณะขันปฐม
9
HS392190 แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอืน่
99,618
-9.51%
ทาด้วยพลาสติกชนิดอืน่ ๆ
10
HS392690 ของอื่นๆ ทาด้วยพลาสติก และของทีท่ าด้วย
วัตถุอื่นๆ ตามประเภท 39.01 ถึง 39.14 ซึ่ง
98,742
-17.20%
ไม่ได้ถูกระบุไว้ในทีอ่ ื่น
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏ คือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

100.00%

อันดับ

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

31.84%
13.11%
4.81%
4.59%

4.57%

3.09%

2.76%

2.70%
2.38%
2.36%

ตลาดส่งออกพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สาคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนใหญ่
เป็นประเทศในทวีปเอเชีย รวมถึ งตะวันออกกลางและแอฟริกา อัน ได้แก่ จีน (ร้อ ยละ 19.92)
อินเดีย (ร้อยละ 7.67) สิงคโปร์ (ร้อยละ 7.36) อิหร่าน (ร้อยละ 5.90) และโอมาน (ร้อยละ 5.34)
ตามลาดับ
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ทังนี ไทยเป็นตลาดส่งออกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.17 หรือ
คิดเป็นอันดับที่ 64 ของตลาดส่งออกทังหมดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีมูลค่าการส่งออกในปี
2558 ประมาณ 5.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ร้อยละ
-19.69 ในระหว่างปี 2555-2558
ภาพที่ 8-3 ตลาดส่งออกสินค้าในกลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สาคัญ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี 2555-2558

หมายเหตุ: ขนาดของ Bubble สะท้อนมูลค่าการส่งออกในปี 2558
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

 สถิติการนาเข้า
ในปี 2558 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นาเข้าสินค้าในกลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
เป็นมูลค่าทังสิน 3,839 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทังนี มูลค่าการนาเข้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี 2555-2558 อยู่ที่ร้อยละ -5.88
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ภาพที่ 8-4 มูลค่าการนาเข้าพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในช่วงปี 2555-2558

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

สินค้าในกลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นาเข้ามากที่สุด
ในช่วงปี 2555-2558 ได้แก่ เม็ดพลาสติก LDPE ของอื่นๆ ทาด้วยพลาสติก เม็ดพลาสติก PVC
เม็ดพลาสติก PP และเม็ดพลาสติก HDPE โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการนาเข้า เม็ดพลาสติก
LDPE คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดทีร่ ้อยละ 11.44 ของการนาเข้าทังหมดในอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 8-3 สินค้านาเข้าหลัก 10 อันดับแรก
ในกลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปี 2555-2558
มูลค่าการนาเข้า
เฉลี่ยของ UAE
ปี 2555-2558
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ)
4,609,708

อัตราการเติบโต
ของมูลค่าการ
นาเข้าของ UAE
ปี 2555-2558

ส่วนแบ่งของ
มูลค่าการนาเข้า
ของ UAE
ปี 2555-2558

พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกทังหมด
-5.88%
1
HS390110 โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจาเพาะน้อยกว่า 0.94
527,378
0.48%
ในลักษณะขันปฐม
2
HS392690 ของอื่นๆ ทาด้วยพลาสติก และของทีท่ าด้วย
วัตถุอื่นๆ ตามประเภท 39.01 ถึง 39.14 ซึ่ง
362,166
-21.74%
ไม่ได้ถูกระบุไว้ในทีอ่ ื่น
3
HS390410 โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) ที่ไม่ได้ผสมกับสารอื่นใด
235,441
-6.43%
ในลักษณะขันปฐม
4
HS390210 โพลิโพรพิลีนในลักษณะขันปฐม
220,401
-10.45%
5
HS390120 โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจาเพาะตังแต่ 0.94
193,905
-13.83%
ขึนไป ในลักษณะขันปฐม
6
HS390720 โพลิอีเทอร์อนื่ ๆ ในลักษณะขันปฐม (ยกเว้น
175,662
-10.43%
โพลิอะซีทัลและของในประเภทย่อย 30.02.10)
7
HS390690 อะคริลิกโพลิเมอร์อนื่ ๆ ในลักษณะขันปฐม
154,076
-0.23%
(ยกเว้นโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต))
8
HS392410 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว ทาด้วย
145,162
1.80%
พลาสติก
9
HS390760 โพลิ (เอทิลนี เทเรฟทาเลต) ในลักษณะขันปฐม
126,001
-28.39%
10
HS391990 แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แถบ และ
รูปทรงแบนอื่นๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว ทาด้วย
พลาสติก จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม มีความ
120,485
-5.90%
กว้างเกิน 20 เซนติเมตร (ยกเว้นพลาสติกปูพืน
ปิดผนัง หรือปิดเพดานในประเภท 39.18)
หมายเหตุ: อัตราการเติบโตที่ปรากฏคือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR)
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre

100.00%

อันดับ

รหัสพิกัด
ศุลกากร

รายการสินค้า

11.44%
7.86%
5.11%
4.78%
4.21%
3.81%
3.34%
3.15%
2.73%

2.61%

แหล่งนาเข้าสินค้าพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่สาคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย (ร้อยละ 16.65) จีน (ร้อยละ 13.20) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 7.40) เยอรมนี
(ร้อยละ 6.30) และอินเดีย (ร้อยละ 5.11) ตามลาดับ
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ทังนี ไทยเป็น แหล่งนาเข้าอันดับที่ 16 ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยสัดส่วนร้อยละ
2.08 ของมูลค่าการนาเข้าทังหมด โดยมีมูลค่าการนาเข้าในปี 2558 ประมาณ 69.94 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ร้อยละ -11.92 ในระหว่างปี 2555-2558
ภาพที่ 8-5 แหล่งนาเข้าสินค้าในกลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สาคัญ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี 2555-2558

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

8.2.2 การลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
โดยจาแนกกิจกรรมการผลิตเป็นรายสินค้าไว้ 6 อย่างไรก็ดี Statistics Centers of Abu Dhabi ได้มี
การจัดทาและเผยแพร่ข้อมูล มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบืองต้น (Gross-Fixed Capital Formation)
ของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติกในรัฐอาบูดาบีไว้ ดังแสดงในตารางที่ 8-4 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เป็นกิจกรรมที่มีมูลค่าการสะสมทุนสูงกว่ากิจกรรมการผลิตอื่นๆ แม้ว่าจะมีทิศทางชะลอตัวลงบ้าง
ก็ตาม
6

สามารถดูมูลการการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสาขาการผลิตโดยรวมได้ในตารางที่ 7-6 ในบทที่ 7
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ตารางที่ 8-4 มูลค่าการสะสมทุนถาวรเบืองต้นของกิจกรรมการผลิตในรัฐอาบูดาบี ระหว่าง
ปี 2554-2557
ประเภทของกิจกรรมการผลิต
รวม
อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
กระดาษ การพิมพ์ การตีพมิ พ์ และการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ (ยกเว้นนามัน)
การผลิตโลหะพืนฐาน
ผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้าง ยกเว้น
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์
การซ่อมแซมและการติดตังเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ และการผลิตอื่นๆ

2554
28,278
493
16
-128

2555
36,569
431
31
24

2556
23,440
281
112
188

2557
19,691
488
27
109

4

43

64

136

23,114

26,647

15,462

14,390

433
2,765

335
7,586

237
5,392

644
2,430

930

637

929

463

251
44

465
10

251
9

299
6

10

361

516

697

ที่มา: Statistics Centers of Abu Dhabi

8.3 การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
ภาพที่ 8-6 แสดงโครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมพลาสติกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ตังแต่กิจกรรมเริ่มต้นคือการผลิตเม็ดพลาสติก ไปจนถึงกิจกรรมในขันสุดท้ายคือ การค้าและการ
จัดจาหน่าย รวมถึงแสดงผู้เล่นรายสาคัญในแต่ละส่วนของห่วงโซ่มูลค่า
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ภาพที่ 8-6 โครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมพลาสติก
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

8.3.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมพลาสติก
8.3.1.1 ห่วงโซ่มูลค่าระดับต้นนา: การผลิตเม็ดพลาสติก (Plastic Resins Production)
ธุรกิจในส่วนนีเป็นการนาผลผลิตที่ได้จากการกลั่นนามันดิบอย่าง Naphtha หรือจากการ
แยกก๊าซธรรมชาติอย่าง Ethane มาใช้เป็นวัตถุดิบ (Feedstock) ในการผลิตเม็ดพลาสติกประเภท
ต่างๆ ซึ่งในกรณีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากการใช้ Ethane
มาเป็น Naphtha เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีราคาถูกกว่า โดยมีบริ ษัท Borouge เป็น
ผู้ ผ ลิ ต รายหลั ก มีก าลั งการผลิ ต ทังสิ น 4.5 ล้ านตันต่อ ปี แบ่งออกเป็น (1) Polyethylene (PE)
2,300,000 ตั น (2) Polypropylene (PP) 1,760,000 ตั น และ (3) Low-Density Poly Ethylene
(LDPE) 350,000 ตัน
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8.3.1.2 ห่วงโซ่มูลค่าระดับปลายนา: การผลิตสินค้าขันปลายจากพลาสติก (Final Goods
Manufacturing)
ธุรกิจในส่วนนีเป็นการนาเอาเม็ดพลาสติกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขันปลายต่างๆ โดยมี
เทคนิคการแปรรูปที่สามารถกระทาได้หลายรูปแบบและใช้ประเภทของวัตถุดิบที่แตกต่างกันไป
ขึนอยู่กับชนิดและคุณสมบัติของสินค้าขันปลายที่ต้องการ ทังนี มีเทคนิคการแปรรูปพลาสติกที่
น่าสนใจสาหรับการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่น
 Blown Film เป็นการหลอมเม็ดพลาสติกเป็นแผ่นฟิล์ม จากนันจึงเป่าและขึนรูป
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เช่น ถุงพลาสติก ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร เป็นต้น
 Cast Film เป็นการบีบอัดเม็ด พลาสติกที่ หลอมละลายผ่ า นแม่พิ มพ์ห รื อ ช่ อ ง
ขนาดเล็กเพื่อผลิตแผ่นฟิล์ม ซึ่งแผ่นฟิล์มที่ได้จะมีพืนผิ วที่เรียบและใสมากกว่า
ฟิล์มจากวิธี Blown Film เหมาะสาหรับการทาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการฟิล์มลักษณะ
ดังกล่าว เช่น ฟิล์มห่ออาหาร เป็นต้น
 Blow Molding เป็นการหลอมเม็ด พลาสติ กแล้ ว จึง เป่ าเข้ าไปในแม่ พิ มพ์ ใช้
ส าหรั บ การผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ที่ มี ด้ า นในกลวง เช่ น ขวดชนิ ด ต่ า งๆ
แกลลอน เป็นต้น
 Injection Molding เป็ น การหลอมเม็ ด พลาสติก แล้ ว จึ ง ฉี ด เข้ า ไปในแม่พิมพ์
สามารถใช้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี รู ป ร่ า งซั บ ซ้ อ นได้ ม ากกว่า วิธี Blow Molding โดยมี
ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ท าได้ เช่น ลั งพลาสติก ของเล่ น ฝาขวด เครื่อ งใช้ใ นครัว เรื อ น
เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
 Pipe Extrusion เป็นการหลอมและบีบอัดพลาสติ กผ่านท่อแนวยาวเข้าไปยัง
แม่พิมพ์ ใช้สาหรับผลิตสินค้าที่มีลักษณะเป็นแท่งหรือท่อแนวยาว
ผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจหลักอยู่ในส่วนนีของห่วงโซ่มูลค่าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เช่น Harwal Group (ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
หลายชนิด) Taghleef Industries (ผลิตฟิล์มพลาสติก) Union Pipes Industry (ผลิตท่อ PE และ
PP) เป็นต้น แต่ใ นขณะเดียวกั น ก็ มีผู้ ประกอบการจากต่างชาติเ ข้า มาตังโรงงานอยู่บ้าง เช่น
บริ ษั ท BASF จากเยอรมนี ที่ เ ข้ า มาตั งโรงงานผลิ ต ปิ โ ตรเคมี ภั ณ ฑ์ แ ละวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งในเขต
อุตสาหกรรม Jebel Ali เป็นต้น
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8.3.1.3 ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ระดั บ หลั ง กระบวนการผลิ ต : การค้ า และการจั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า
(Trading and Distribution)
ในการจัดจาหน่ายสินค้า ในกรณีที่เป็นสินค้าสาเร็จรูป ส่วนใหญ่จะเป็นการจาหน่ายให้แก่
ผู้บริโภคในประเทศหรือในภูมิภาคใกล้เคียง ในขณะที่สินค้าที่มีการส่งออกส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ
สินค้าขันต้นหรือขันกลางอย่างเม็ดพลาสติกหรือฟิล์มมากกว่า เนื่องจากการขนส่งสินค้าสาเร็จรูป
มักจะต้องใช้พืนที่มากกว่าและมีต้นทุนสูงกว่าโดยเปรียบเทียบ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงนิยมที่จะ
ขนส่งสินค้าขันต้นเพื่อไปขึนรูปในประเทศปลายทางมากกว่า อย่างไรก็ดี การค้าสินค้าสาเร็จรูปก็
เป็นสิ่งที่เกิดขึนอยู่บ้างเช่นกัน แต่เกิดขึนด้วยสัดส่วนที่น้อยกว่า
บริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านการค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกมีอยู่เป็นจานวนมากในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ซึ่งส่วนใหญ่จะทาการค้ าสิ นค้ าโภคภั ณฑ์อื่นๆ ควบคู่ไปด้วย โดยมีตัวอย่างบริ ษัท ที่
น่าสนใจ เช่น
 Vertex Oil & Gas (VOGAS) บริ ษั ท ท้ อ งถิ่ น ที่ ท าการค้ า และการขนส่ ง น ามั น
และปิโตรเคมีภัณฑ์
 Multi Trade FZC บริ ษั ท ท้ อ งถิ่ น ที่ ท าการค้ า สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ รวมถึ ง
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
 Emeraude บริษัทจากฝรั่งเศสที่ทาการค้าเคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก
 Skeberis Plastics บริษัทจากกรีซที่ทาการค้าเคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก
นอกจากนียังมีบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกจากต่างประเทศหลาย
รายที่เข้ามาตังสานักงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อจาหน่ายสินค้าของตน เช่ น บริษัท BASF
จากเยอรมนี บริษัท LyondellBasell จากเนเธอร์แลนด์ รวมถึง บริษัท PTT Polymer Marketing
จากไทย เป็นต้น
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8.3.2 ผู้เล่นสาคัญในอุตสาหกรรมพลาสติก7
จากการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ คณะผู้วิจัยพบว่าในปัจจุบันไม่มีผู้ประกอบการ
ไทยที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจการผลิตพลาสติกโดยตรงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่มีผู้ประกอบการ
ไทยในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอยู่ บ้ า ง เช่ น บริ ษั ท PTT Polymer Marketing ที่ เ ป็ น ผู้ แ ทนจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ต่างๆ ของบริษัทในเครือ PTT เป็นต้น ส่วนผู้ประกอบการต่างประเทศที่สาคัญ
เป็นดังต่อไปนี
8.3.2.1 ผู้ประกอบการในประเทศรายสาคัญ
 Borouge
Borouge เ ป็ น บ ริ ษั ท ร่ ว ม ทุ น ร ะ ห ว่ า ง บ ริ ษั ท Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านนามันของรัฐอาบูดาบี กับบริษัท Borealis ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต
ปิโตรเคมีภัณฑ์ข้ามชาติจากออสเตรีย มีที่ตังโรงงานอยู่ในบริเวณเมืองรูเวส (Ruwais) ห่างจากกรุง
อาบูดาบีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 250 กิโลเมตร มีกาลังการผลิตทังสิน 4.5 ล้านตันต่อปี แบ่ง
ออกเป็น (1) Polyethylene (PE) 2,300,000 ตัน (2) Polypropylene (PP) 1,760,000 ตัน และ (3)
Low-Density Poly Ethylene (LDPE) 350,000 ตัน รวมถึงยังได้มีการขยายโรงงานการผลิตเม็ด
พลาสติก PP ขนาด 90,000 ตันในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนอีกด้วย ทังนี การที่ Borouge สามารถ
รั บ เอา Naphtha ที่ ไ ด้ จ ากการกลั่ น น ามั น ของ ADNOC มาใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ท าให้
Borouge สามารถเขาถึงวัตถุดิบได้ในราคาที่ต่า
 Harwal Group
Harwal Group เป็นเครือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและวัสดุ
ก่ อ สร้ า งหลายชนิ ด ไม่ ว่ า จะเป็ น วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งจากพลาสติ ก บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติกในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์พลาสติก เฟอร์นิเจอร์พลาสติก ฯลฯ โดย
มีกาลังการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกประมาณ 200,000 ตันต่อปี ทังนี Harwal Group ประกอบไป
7

สามารถศึกษารายชื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่น่าสนใจรายอื่นในภูมิภาคได้ที่เว็บไซต์ของ Gulf Petrochemicals
& Chemicals Association (GPCA) ที่ http://www.gpca.org.ae/membership/membership-directory/ ซึ่งจะรวมถึงรายชื่อ ของ
ผู้ประกอบธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้านต่างๆ ผู้ จาหน่ายเคมีภัณฑ์อื่นๆ ห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบคุณภาพ
สินค้า บริษัทโลจิสติกส์ เป็นต้น

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

รายงานศึกษาระเบียบการลงทุน/การทาธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

8-19

ด้วยบริษัทย่อยที่ทาธุรกิจพลาสติกหลายบริษัท เช่น Interplast, Cosmoplast, HMC เป็นต้น และมี
สานักงานใหญ่ตังอยู่ในรัฐชาร์จาห์
 Taghleef Industries
Taghleef Industries เป็นบริษัทผู้ผลิตฟิล์มพลาสติก มีสานักงานใหญ่ตังอยู่ในรัฐดูไบ มี
การผลิ ต ฟิ ล์ มพลาสติก ในประเภทต่างๆ เช่น Biaxially Oriented Polypropylene (BoPP), Cast
Polypropylene (CPP), Biaxially Oriented Polylactic Acid (BoPLA) โดยมี ก าลั ง การผลิ ต รวม
ทังสิน 410,000 ตันต่อปี
 Union Pipes Industry
Union Pipes Industry LLC (UPI) เป็นบริษัทผู้ผลิตท่อพลาสติก ตังอยู่ในรัฐอาบูดาบี มี
การผลิตท่อประเภทต่างๆ หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นท่อแรงดัน (Pressure Pipe) ท่อแบบอาศัยแรง
โน้มถ่วง (Gravity Pipe) ท่อลอน (Corrugated Pipe) รวมถึงข้อต่อต่างๆ โดยสามารถผลิตท่อได้
ตังแต่ขนาด 10 มิล ลิ เ มตร ไปจนถึ งขนาด 2 เมตร และใช้พลาสติกประเภท PE และ PP เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตท่อ
 Vertex Oil and Gas
Vertex Oil and Gas (VOGAS) เป็นบริษัทโลจิส ติกส์ ที่ใ ห้บริการด้านการขนส่ งนามัน
และก๊าซ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากนามันและก๊าซ ตลอดจนประกอบกิจการค้าสินค้าปิโตรเคมีภัณฑ์
รวมทังเม็ดพลาสติกหลายชนิด มีสานักงานใหญ่ตังอยู่ในรัฐดูไบ และมีสานักงานสาขาตังอยู่ใน
เมืองเซี่ยงไฮ้และสิงคโปร์
 Multi Trade
Multi Trade Limited FZC เป็นบริษัททาการค้ าสิ นค้ าโภคภั ณฑ์ หลายชนิด เช่น ข้าว
นาตาล ซีเมนต์ ยาง นามัน รวมไปถึงเม็ดพลาสติกด้วย นอกจากนียังมีการผลิต ผลิตภัณฑ์จาก
พลาสติกหลายชนิด เช่น วัสดุก่อสร้างจากพลาสติก ถังนาพลาสติก ลังพลาสติก ฝาชวดพลาสติก
เป็นต้น สานักงานใหญ่ของบริษัท Multi Trade ตังอยู่ในรัฐชาร์จาห์
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8.3.2.2 ผู้ประกอบการต่างชาติรายสาคัญ
 Borealis
Borealis เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าปิโตรเคมีภัณฑ์รายใหญ่ จากออสเตรีย มีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ คื อ International Petroleum Investment Company (IPIC) ของรั ฐ บาลอาบู ด าบี กั บ บริ ษั ท
OMV จากออสเตรี ย Borealis เป็ น เจ้ า ของเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เม็ ด พลาสติ ก หลายอย่ า ง เช่ น
เทคโนโลยี Borstar และเทคโนโลยี Borlink เป็นต้น สาหรับการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Borealis ได้ ร่ ว มหุ้ น กั บ Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ในการจั ด ตั งบริ ษั ท
Borouge ขึนในรัฐอาบูดาบี (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 8.3.2.1)
 BASF
BASF เป็ น กลุ่ ม บริ ษั ท เคมี ภั ณ ฑ์ ข นาดใหญ่ จ ากเยอรมนี มี ก ารผลิ ต และจั ด จ าหน่ า ย
เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมีภัณฑ์รวมถึงพลาสติกหลายชนิด และมีสานักงานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก
สาหรับการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ BASF มีการลงทุนตังโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์และปิโตร
เคมีภัณฑ์สาหรับงานก่อสร้างหลายชนิดในบริเวณ Jebel Ali Industrial Zone ในรัฐดูไบ รวมถึงมี
การจัดตังสานักงานอยู่ในรัฐดูไบและรัฐอาบูดาบี
 Emeraude
Emeraude เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจการค้าและการจัดจาหน่ายพลาสติกและผลิตภัณฑ์
พลาสติ ก จากฝรั่ ง เศส มี ส านั ก งานอยู่ ใ น 11 ประเทศทั่ ว โลก รวมถึ ง ในรั ฐ ดู ไ บ บริ ก ารของ
Emeraude ครอบคลุ มไปถึ งการท าการตลาด การขาย การจัดการด้า นโลจิส ติกส์ และการให้
คาปรึกษาด้านสินเชื่อสาหรับทาการค้า
 Skeberis Plastics
Skeberis SA เป็นบริษัทผู้ จัดจาหน่ายและทาการค้ าเคมีภัณฑ์และพลาสติกจากกรี ซ
รวมถึงมีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกและแม่สีผสมพลาสติก (Masterbatch) ของตัวเองด้วย Skeberis
เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการจัดจาหน่ายแก่บริษัทพลาสติกขนาดใหญ่หลายรายในยุโรป
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และตะวันออกกลาง เช่น LyondellBasell หรือ Sabic เป็นต้น และมีส านักงานประจ าภู มิ ภ าค
ตะวันออกกลางตังอยู่ในรัฐชาร์จาห์
8.3.3 บริษัทกรณีศึกษา
 Pampa Industries (International) Corp.
Pampa Industries (International) Corp. เป็ น บริ ษั ท ในเครื อ ของ Prinja Group จาก
ประเทศเคนยา ซึ่งก่อตังขึนในปี 2519 เพื่อทาธุรกิจเกี่ยวกับพลาสติกและสินค้าเพื่อบริโภคในตลาด
แอฟริกาตะวันออก ต่อมาบริษัทได้ขยายกิจการไปยังตะวันออกกลาง อินเดีย และสหราชอาณาจักร
จนกลายเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติของเคนยาที่มีการจ้างงานรวมแล้วมากกว่า 2,000 คน
Pampa Industries (International) Corp. ตังอยู่ในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใน
เขต Jebel Ali Free Zone บริ ษั ท ดั ง กล่ า วถู ก จั ด ตั งขึ นในปี 2538 ในฐานะซั พ พลายเออร์ ข อง
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ Pampa Industries (International) Corp. โดยใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้าน
การขนส่งของท่าเรือ Jebel Ali ที่เป็นท่าเรือ หลักของภูมิภาค เพื่อใช้ในการกระจายสินค้า ไปยัง
ประเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สินค้าที่ Pampa Industries (International) Corp. ผลิตได้ส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์จาก
พลาสติก HDPE, LDPE และ PP โดยใช้เทคนิค Blow Molding และ Injection Molding เป็นหลัก
เช่น กระป๋อง ขวด แกลลอน ฯลฯ ซึ่งวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตบางส่วนมีการนาเข้า
จากสหภาพยุโรป สิ นค้ าที่ผ ลิ ต ได้จะถู กนาไปจาหน่ายทังภายในประเทศและถู กส่ งออกไปยั ง
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

8.4 พืนที่เป้าหมายสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
หากพิจารณาถึงความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ คณะผู้วิจัยเห็นว่ารัฐอาบูดาบี
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตนามันและก๊ าซธรรมชาติที่ส าคัญ ของประเทศ และเป็นรัฐที่ ตังของผู้ ผลิ ต เม็ด
พลาสติกรายสาคัญ รวมถึงยังเป็นรัฐที่มีขนาดตลาดภายในประเทศที่ค่อนข้างใหญ่ จึงเหมาะที่จะ
เป็นสถานที่ตังของโรงงานการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในรัฐดังกล่าว ในขณะเดียวกัน รัฐดูไบก็มี
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ความน่าสนใจในแง่ของการเข้าถึงตลาดทังในประเทศและต่างประเทศผ่านทางท่าเรือและ Free
Zone ต่างๆ จึงเป็นพืนที่ที่น่าสนใจในการตังศูนย์กระจายสินค้าเพื่อการจัดจาหน่ายเช่นเดียวกัน
8.4.1 รัฐอาบูดาบี
 ข้อมูลทั่วไป
รั ฐ อาบู ด าบี เ ป็ น รั ฐ ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ของสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ แ ละเป็ น ที่ ตั งของ
เมืองหลวงของประเทศคือกรุงอาบูดาบี รัฐอาบูดาบีมีพืนที่ทังสิน 67,340 ตารางกิโลเมตร หรือคิด
เป็ น ร้ อ ยละ 87 ของประเทศ มี เ ขตแดนทางทิ ศ เหนื อ ติ ด กั บ อ่ า วอาหรั บ เป็ น พื นที่ ช ายฝั่ ง ยาว
ประมาณ 700 กิโลเมตร และมีเกาะต่างๆ ประมาณ 200 เกาะ พืนที่ของรัฐอาบูดาบีอาจแบ่งได้
คร่าวๆ ออกเป็น 3 เขตหลัก ได้แก่ (1) เขตอาบูดาบี ซึ่งเป็นพืนที่เมืองหลวงทางตอนเหนือของรัฐ
ซึ่งมีประชากรหนาแน่นมากที่สุด (2) เขตอัลไอน์ (Al Ain) ซึ่งเป็นพืนที่ทางทิศตะวันออกของรัฐและ
มีประชากรหนาแน่นรองลงมา และ (3) เขตอัลการ์เบีย (Al Gharbia) ซึ่งเป็นพืนที่ทางทิศตะวันตก
ของรัฐและมีประชากรหนาแน่นน้อยกว่าเขตอื่นๆ
รัฐอาบูดาบีมีประชากรทังสิ นประมาณ 2.78 ล้ านคน แบ่งเป็นชาวเอมิเ รตส์ ประมาณ
536,741 คน และชาวต่างชาติอีกประมาณ 2,247,749 คน เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณ
1,698,961 คน และผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตชนบทประมาณ 1,085,529 คน มีอัตราการเติบโตของ
ประชากรประมาณร้อยละ 7.3 ต่อปี ทังนี รัฐอาบูดาบีมีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ประมาณ 960,146
ล้าน Dirham โดย GDP ราวครึ่งหนึ่งเป็นรายได้จากนามันและอีกครึ่งหนึ่งมาจากภาคส่ว นอื่นๆ
คิดเป็นรายได้ต่อหัวประชากรประมาณ 361,400 Dirham หรือประมาณ 98,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ปี ทังนี อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติกถือเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่สาคัญที่สุดอุตสาหกรรม
หนึ่งของรัฐ โดยในปี 2557 อุตสาหกรรมดังกล่าวมีผลผลิตเป็นมูลค่าทังสิน 109,903 ล้าน Dirham
หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 58.05 ของผลผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตทังหมดของรัฐ
ในด้านโครงสร้างพืนฐาน รัฐอาบูดาบีมีท่าเรือที่สาคัญคือ ท่าเรือ Mina Zayed และท่าเรือ
Khalifa มีสนามบินที่สาคัญคือ Abu Dhabi International Airport และ Al Ain International Airport
มีเส้นทางหลวงสายสาคัญคือ ทางหลวงสาย E11 ที่เชื่อมต่อแนวชายฝั่งของรัฐอาบูดาบีไปยังรัฐ
ดู ไ บ และทางหลวงสาย E22 ที่เ ชื่อ มต่อ กรุงอาบูดาบีกับเมือ งอัล ไอน์ ทางทิศ ตะวันออกของรัฐ
นอกจากนียังมีเขตอุตสาหกรรมที่สาคัญอีกหลายแห่ง เช่น Industrial City of Abu Dhabi (ICAD)
และ Masdar City เป็ น ต้ น นอกจากนี ยั ง มี เ ส้ น ทางรถไฟ Etihad Railway ระยะที่ 1 เชื่ อ มต่ อ
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ระหว่ า งสถานี Shah ทางตอนใต้ข องประเทศ ผ่ า นเมื อ ง Habshan ไปยั ง ท่ า เรื อ Ruwais เป็ น
ระยะทาง 264 กิโลเมตร ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการตังแต่เดือนธันวาคมปี 25588
 พืนที่ที่น่าสนใจสาหรับการลงทุน
กิจกรรมการกลั่นและแยกนามันและก๊าซธรรมชาติรวมถึงการผลิตเม็ดพลาสติกส่ วนใหญ่
ในรัฐอาบูดาบีเกิดขึนในบริเวณเมืองรูเวสทางทิศตะวันตกของตัวเมืองอาบูดาบี ซึ่งการตังโรงงาน
ในพืนที่ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงวัตถุดิบได้โดยมีต้นทุนค่าขนส่งวัตถุดิบต่าที่สุ ด
อย่างไรก็ดี ต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบโดยทั่วไปแล้วมักจะต่ากว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนในการขนส่ง
สินค้าสาเร็จรูป ดังนัน การตังโรงงานแปรรูปในบริเวณใกล้กับตัวเมืองอาบูดาบีและท่าเรือสาคัญ
อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่า เนื่องจากสามารถขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคได้ง่ายกว่า
พืนที่หนึ่งที่น่าสนใจสาหรับการลงทุนในรัฐอาบูดาบีคือบริเวณเขตอุตสาหกรรม Khalifa
Industrial Zone (KIZAD) ซึ่งตังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองอาบูดาบี ห่างออกไป
ประมาณ 50 กิโลเมตร จุดเด่นสาคัญของ KIZAD คือเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ประกอบไปด้วยพืนที่
ทังที่ไม่ได้ เป็น Free Zone และพืนที่ Free Zone คือ Khalifa Port Free Trade Zone เพื่อตอบสนอง
ความต้อ งการในการลงทุนของนัก ลงทุนในทังสองรูปแบบ นอกจากนี KIZAD ยังมีที่ตังติดกับ
ท่ า เรื อ ส าคั ญ คื อ Khalifa Port ซึ่ ง ก าลั ง อยู่ ร ะหว่ า งการขยายท่ า เที ย บเรื อ ให้ ส ามารถรองรั บ
ตู้คอนเทนเนอร์ได้เป็น 6 ล้าน TEU9 ในปี 2561 ทังนี ประเภทของอุตสาหกรรมการผลิตภายใน
KIZAD มีความหลากหลาย โดยพืนที่ที่จัดสรรไว้สาหรับกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ จะอยู่ ใ นบริ เ วณทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข อง Khalifa Port Free Trade Zone
ดังแสดงในภาพที่ 8-7

8
9

เส้นทางรถไฟในระยะที่ 2 และ 3 ยังคงอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง ดังรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 1.3.1.2
Twenty-Foot Equivalent Unit (TEU) เป็นหน่วยวัดจานวนตู้คอนเทนเนอร์อย่างคร่าวๆ โดย 1 TUE คือคือปริมาณที่เทียบเท่ากับ
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต 1 ตู้
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ภาพที่ 8-7 แผนผังโดยสังเขปของ Khalifa Free Trade Zone

ที่มา: Khalifa Industrial Zone

8.4.2 รัฐดูไบ
 ข้อมูลทั่วไป
ดูไบเป็นหนึ่งในรัฐเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตังอยู่ทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบีและติดกับอ่าวอาหรับ มีพืนที่ทังสินประมาณ 4,114 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรทังสินประมาณ 2,699,000 คน มีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ในปี 2558 ประมาณ 365,707
ล้าน Dirham (ประมาณ 99,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยส่วนใหญ่มาจากภาคการค้าปลีกและค้า
ส่ง การขนส่ง การเงินและการประกันภัย การผลิต การก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่
รายได้จากนามันมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 2 ของรายได้รวมของรัฐดูไบ ทังนี รัฐดูไบถือได้ว่าเป็น
ศู น ย์ ก ลางด้ า นการค้ า การคมนาคม การท่ อ งเที่ ย ว และการเงิ น ในภู มิ ภ าค รวมถึ ง มี จ านวน
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นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจานวนมาก นามาซึ่งความต้องการต่อสินค้าอุปโภคบริโภคและ
วัสดุก่อสร้างต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์จากพลาสติกด้วย
โครงสร้างพืนฐานที่สาคัญของรัฐดูไบประกอบไปด้วยท่าเรือขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่
ท่าเรือ Rashid และท่าเรือ Jebel Ali มีสนามบินหลัก 2 แห่ง ได้แก่ Dubai International Airport
และ Al Maktoum International Airport10 ซึ่งต่างก็ถือได้ว่าเป็นท่าเรือและสนามบินที่มีขนาดใหญ่
และมีความทันสมัยเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สาหรับด้านการขนส่งทางบก ทางหลวงสายสาคัญ
ของรัฐดูไบได้แก่ทางหลวงสาย E11 และทางหลวงสาย E311 ซึ่งวิ่งคู่ขนานกับแนวชายฝั่งเชื่อมต่อ
กับรัฐอาบูดาบีและรัฐชาร์จาห์ และทางหลวงสาย E66 ซึ่งเชื่อมต่อกับเขตอัลไอน์ ของรัฐอาบูดาบี
ส่วนการขนส่งภายในเขตเมือง มีระบบรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว 2 สาย (สายสีเขียวและสายสี
แดง) และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 2 สาย (สายสีนาเงินและสายสีม่วง)
 พืนที่ที่น่าสนใจสาหรับการลงทุน
พืนที่ที่น่าสนใจสาหรับการตังโรงงานในรัฐดูไบคือในบริเวณ Jebel Ali Industrial Area
ซึ่ ง ตั งอยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข องตั ว เมื อ งดู ไ บ ติ ด กั บ ท่ า เรื อ Jebel Ali และสนามบิ น Al
Maktoum International Airport ทาให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกสินค้ าหรือสั่งซือวัตถุ ดิบได้
โดยง่าย รวมถึงยังสามารถจาหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคในตัวเมืองดูไบได้โดยสะดวก นอกจากนี
พืนที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับ Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) ซึ่งเป็น Free Zone สาหรับ
บริ ษั ท ผู้ ท าการค้ า สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ท าให้ ส ามารถติ ด ต่ อ กั บ บริ ษั ท ผู้ ค้ า สิ น ค้ า โภคภั ณฑ์
เหล่านันได้ง่าย

10

ปัจจุบัน Al Maktoum International Airport เปิดให้บริการในส่วนของการขนส่งสินค้าเป็นหลัก ในขณะที่การขนส่งผู้โดยสารยังคง
มีจานวนจากัดเนื่องจากยังคงอยู่ระหว่างการขยายสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการขนส่งผู้โดยสาร
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8.5 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
8.5.1 นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบด้านการลงทุนภายในประเทศ
ในด้านนโยบาย อุต สาหกรรมปิโตรเคมีภัณฑ์และพลาสติก เป็นหนึ่ งในอุต สาหกรรม
ยุทธศาสตร์หลักที่รัฐบาลของรัฐอาบูดาบีตังเป้าหมายไว้ภายใต้แผน Abu Dhabi Economic Vision
2030 โดยถูกกาหนดให้เป็นอุตสาหกรรมหลักที่จะสร้างรายได้ให้แก่รัฐแทนที่รายได้จากการส่งออก
นามัน และรัฐอาบูดาบีมีแผนที่จะขยายกาลังการผลิตของบริษัท Borouge และ FERTIL11 เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการป้อนวัตถุดิบทังในส่วนของพลาสติกและเคมีภัณฑ์ให้แก่อุตสาหกรรมใน
ประเทศ ในขณะเดียวกัน รัฐดูไบก็ได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ Dubai Industrial Strategy 203012
ซึ่งเน้นยาถึงความสาคัญของการขยายบทบาทของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และได้ มีการระบุถึง
สินค้าในกลุ่ มสิ นค้ าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumable Goods: FMCG) ว่าเป็นหนึ่ งใน
สาขาเป้าหมาย อันจะนามาซึ่งความต้องการต่อบรรจุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของการบริ
โภคสินค้ากลุ่มดังกล่าว นอกจากนี การผลักดันอุตสาหกรรมการก่อสร้างในทังสองรัฐก็ย่ อมนามา
ซึ่งความต้องการต่อวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ รวมถึงวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้
ในครัวเรือนจากพลาสติกด้วยเช่นเดียวกัน
ในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ สหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ไม่ได้มีการตรากฎหมายเพื่อ
ควบคุ ม การลงทุ น อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก เป็ น การเฉพาะ อย่ า งไรก็ ดี ในการลงทุ น เพื่ อ ผลิ ต
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผู้ลงทุนอาจต้องศึกษากฎหมายต่อไปนีเพิ่มเติมไปจากกฎหมายด้านการลงทุน
ทั่วไปที่ได้มีการกล่าวถึงไว้ในบทที่ 4
 ในด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายฉบับหลักในระดับสหพันธรัฐคือ Federal Law No.
24 of 1999 for the Protection and Development of the Environment13 เ ป็ น
กฎหมายที่วางกรอบในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในภาพรวม อยู่ภายใต้การดูแล
ของ Ministry of Climate Change and Environment ในขณะที่ แ ต่ ล ะรั ฐ จะมี
หน่วยงานและกฎหมายที่ระบุรายละเอียดในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแต่ละ
ประเด็ น ของตนเพิ่ ม เติ ม เช่ น Waste Management Law No. 21 of 2005
11

Abu Dhabi’s Ruwais Fertilizer Company (FERTIL) เป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยยูเรียรายใหญ่ของรัฐอาบูดาบี
เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ภายใต้แผน Dubai Plan 2021
13 สามารถอ่านเนือหาในภาษาอังกฤษได้ที่ http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/uae67811E.pdf
12
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Managing Solid Wastes in Abu Dhabi Emirate ภายใต้การดูแลของ Environment
Agency of Abu Dhabi14 หรื อ Local order No.61 of 1991 on the Environment
Protection Regulations in Dubai ภายใต้ ก ารดู แ ลของ Dubai Municipality15
เป็นต้น
 ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีกฎหมายฉบับหลักในระดับสหพันธรัฐคือ Federal
Law No. 24 of 2006 on Consumer Protection แ ล ะ มี Department of
Economic Development (DED) เป็ น หน่ ว ยงานระดั บ รั ฐ ในการดู แ ลด้ า นการ
คุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้กฎระเบียบย่อยของแต่ละรัฐที่ออกภายใต้ กฎหมาย
ดังกล่าว เช่น Cabinet Resolution No. 12 of 2007 ของรัฐอาบูดาบี16 เป็นต้น
 ในด้ า นมาตรฐานอุ ต สาหกรรม หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นมาตรฐาน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม คื อ Emirates Authority for Standardization and Metrology
(ESMA) ซึ่งดาเนินงานภายใต้กฎหมายฉบับหลักคือ Federal Law of Establishing
ESMA No. 28 of 200117
8.5.2 มาตรการด้านการค้าระหว่างประเทศ
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ เ ป็ น สมาชิ ก ของสหภาพศุ ล กากร Gulf Cooperation Council
(GCC) ซึ่งได้มีการจัดทาความตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่ค่าอื่นๆ ได้แก่ ความตกลง Greater
Arab Free Trade Area (GAFTA)18 ความตกลง GCC-EFTA FTA19 และความตกลง GCC
Singapore Free Trade Area ทาให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถส่งออกสินค้าในกลุ่มพลาสติก
และผลิตภัณฑ์พลาสติกไปยัง ประเทศคู่ภาคีในความตกลงดังกล่าวโดยได้รับ สิทธิประโยชน์ด้าน
ภาษีศุลกากรดังปรากฏในตารางที่ 8-5 ต่อไปนี

14

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ead.ae/Pages/Resources/environmental-laws.aspx
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dm.gov.ae/wps/portal/home
16 สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://ded.abudhabi.ae/en/Consumer-Protection/Publications/Consumer%20
Rights%20and%20Responsibilities%20-%20En.pdf
17 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.esma.gov.ae/en-us/
18 มี ป ระเทศภาคี ไ ด้ แ ก่ อี ยิ ป ต์ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ บาห์ เ รน จอร์ แ ดน ตู นิ เ ซี ย ซาอุ ดี อาระเบี ย ซู ด าน ซี เ รี ย อิ รั ก โอมาน
ปาเลสไตน์ กาตาร์ คูเวต เลบานอน ลิเบีย โมร็อกโก และเยเมน
19 ประเทศกลุ่ม European Free Trade Area (EFTA) ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์
และลิกเตนสไตน์
15
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ตารางที่ 8-5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรในการส่งออก
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประเทศคู่ค้า
บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์
ซาอุดีอาระเบีย (GCC)
อียิปต์
จอร์แดน
เลบานอน
ลิเบีย
โมร็อกโก

ปาเลสไตน์
ซูดาน
ซีเรีย

ตูนิเซีย
เยเมน
ไอซ์แลนด์
ลิกเตนสไตน์

นอร์เวย์
สวิตเซอร์แลนด์

20

อัตราภาษี MFN
ร้อยละ 5
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 40
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 7 (สินค้าในพิกัด 39.01
จนถึง 39.15 มีอากรเป็น 0 ทังหมด)
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 20 (สินค้าในพิกัด 39.01
จนถึง 39.11 มีอากรเป็น 0 ทังหมด)
ร้อยละ 0
ร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 17.5

อัตราภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บ
จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ได้รับการยกเว้นอากรทังหมด
ได้รับการยกเว้นอากรทังหมด
ได้รับการยกเว้นอากรทังหมด
ได้รับการยกเว้นอากรทังหมด

ได้รับการยกเว้นอากรทังหมด
ได้รับการยกเว้นอากรเป็นส่วน
ใหญ่ ยกเว้นเศษพลาสติก ยูเรีย
เรซิน ฟิล์มทาด้วยอนุพันธ์เคมีของ
ยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่อื่น
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 12
ตามอัตรา MFN
ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 40
ได้รับการยกเว้นอากรทังหมด
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 80 (สินค้าในพิกัด 39.22, ได้รับการยกเว้นอากรทังหมด
39.24 และ 39.26 จะมีอตั ราภาษีสูงเป็น
พิเศษ)
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 30
ได้รับการยกเว้นอากรทังหมด
ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10
ได้รับการยกเว้นอากรทังหมด
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 10 (สินค้าในพิกัด 39.01 ได้รับการยกเว้นอากรทังหมด
จนถึง 39.17 มีอากรเป็น 0 ทังหมด)
เก็บภาษีในอัตราจาเพาะ (Specific Tariff)
ได้รับการยกเว้นอากรทังหมด
20
ตังแต่ 0 ไปจนถึง 100 ฟรังก์ ต่อนาหนัก
สินค้า 100 กิโลกรัม เทียบเป็นอัตราตาม
มูลค่า (Ad Valorem Tariff) ได้ประมาณ
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 20
ร้อยละ 0
ได้รับการยกเว้นอากรทังหมด
เก็บภาษีในอัตราจาเพาะตังแต่ 0 ไปจนถึง
ได้รับการยกเว้นอากรทังหมด
100 ฟรังก์ต่อนาหนักสินค้า 100 กิโลกรัม

ลิกเตนสไตน์ใช้เงินสกุลสวิสฟรังก์ (CHF) ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 อยู่ที่ประมาณ 34.77 บาทต่อ 1 ฟรังก์
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ประเทศคู่ค้า

สิงคโปร์

อัตราภาษี MFN
เทียบเป็นอัตราตามมูลค่าได้ประมาณร้อยละ
0 ถึงร้อยละ 13
ร้อยละ 0

8-29

อัตราภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บ
จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ได้รับการยกเว้นอากรทังหมด

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

8.6 ปัญหาและอุปสรรคที่อาจพบในการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
8.6.1 ด้านตัวเลือกในการจัดหาวัตถุดิบ
ถึงแม้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมีจุดเด่นในแง่ของการเข้าถึงวัตถุดิบบางชนิดได้ในราคา
ต่าจากภายในประเทศ แต่การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีบริษัท Borouge เป็นผู้ผลิตรายใหญ่เพียง
รายเดียวในประเทศ และมีประเภทของพลาสติกที่จากัดอยู่เพียงแค่ HDPE PP และ LDPE เป็น
หลักเท่านัน ทาให้ผู้ประกอบการในส่วนปลายนาไม่มีทางเลือกหรืออานาจต่อรองมากนักในการ
จัดหาวัตถุดิบในประเทศ และหากต้องการผลิตสินค้าจากพลาสติกชนิดอื่น เช่น Polyvinyl Chloride
(PVC) หรื อ Polystyrene (PS) ก็ อ าจต้ อ งพึ่ ง พาการน าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ จากต่ า งประเทศเป็ น หลั ก
อย่างไรก็ดี การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาค ทาให้การจัดหา
วัตถุดิบจากต่างประเทศสามารถทาได้ไม่ยากจนเกินไป
8.6.2 ด้านราคานามันในตลาดโลก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่มีรายได้สูงและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ค่อนข้างดีในอดีต อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนหนึ่งยังคงต้องพึ่งพา
รายได้จากการส่งออกนามันอยู่ โดยเฉพาะในรัฐอาบูดาบีที่รายได้จากนามันคิดเป็นครึ่งหนึ่งของ
รายได้ประชาชาติของรัฐ ดังนัน สถานการณ์ที่ราคานามันโลกที่ไม่แน่นอนจึงอาจสร้างแรงกดดัน
ต่อกาลังซือของผู้บริโภคได้ รวมถึงอาจทาให้รัฐบาลในกลุ่มประเทศ GCC ต้องเริ่มนาเอามาตรการ
ด้านภาษีมาใช้ ดังเช่นการเริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2561 เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากราคา
นามันดิบ ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึน แต่ในทางกลับกัน การที่ราคานามันดิบลดต่าลง ก็ย่อม
หมายถึงต้นทุนในการผลิตเม็ดพลาสติกที่ลดน้อยลง และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตสินค้าในส่วน
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อุตสาหกรรมปลายนา (แม้ว่าจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างหากมีการเก็บวัตถุดิบคงคลังไว้เป็นจานวนมาก
แล้วราคาในตลาดโลกลดลง)
8.6.3 ด้านต้นทุนอื่นๆ นอกเหนือจากวัตถุดิบ
ถึงแม้ว่าการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมีข้อได้เปรียบในด้านต้นทุนค่าวัตถุดิบที่ต่า
แต่ภายใต้ส ภาพแวดล้ อ มโดยรวมของประเทศที่เ ป็น ประเทศที่มี ร ายได้สู ง รวมถึ ง มีอัต ราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและจานวนประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนใน
การประกอบธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่อนข้างสูง ทังในด้านของค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน
หรือค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตต่างๆ ทาให้ผู้ประกอบการอาจต้องปรับราคาสินค้าให้สูงขึน
ตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ด้วยกาลังซือโดยรวมของผู้บริโภคในประเทศที่ค่อนข้างสูง จึงอาจไม่เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากนัก
8.6.4 ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
สหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ มีก ฎระเบียบบางอย่างที่ให้ประโยชน์แก่ชาวเอมิเรตส์มากกว่า
ชาวต่างชาติ เช่น ข้อกาหนดให้ต้องมีหุ้นส่วน (Local Partner) ชาวเอมิเรตส์ถือครองหุ้นอย่างน้อย
ร้ อ ยละ 51 ส าหรั บ การลงทุ น นอกพื นที่ Free Zone ท าให้ ผู้ ป ระกอบการจ าเป็ น ต้ อ งแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ส่วนหนึ่งให้แก่ชาวเอมิเรตส์ที่เข้ามาทาหน้าที่เป็น Local Partner ดังกล่าว ในขณะที่
การลงทุนเพื่ อ ผลิต สินค้ าภายใน Free Zone ก็จะต้อ งเผชิญกั บข้อจากัดในการนาสิ นค้าเข้าไป
จาหน่ายในประเทศ ซึ่งต้องกระทาผ่านตัวแทน (Commercial Agent) ที่เป็นบุคคลชาวเอมิเ รตส์
หรือบริษัทที่ชาวเอมิเรตส์ถือครองหุ้นทังหมดเท่านัน
นอกจากนี กฎหมายและกฎระเบียบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็มีความซับซ้อนและมี
การเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ นบ่อ ยครัง โดยที่การเปลี่ ยนแปลงในหลายๆ ครังก็ไม่ได้มีการประกาศ
เผยแพร่ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบได้โดยง่าย ทาให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะทาผิด
กฎหมายโดยที่ไม่ได้เจตนา และเป็นเหตุให้ต้องเสียค่าปรับในอัตราสูงโดยไม่จาเป็น ตลอดจนการ
ติ ด ต่ อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เองบางครั งก็ ต้ อ งอาศั ย ความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นบุ ค คลเข้ า ช่ ว ย เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการมีความราบรื่นมากขึน
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8.6.5 ด้านความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นศูนย์รวมของผู้คนจากหลายชาติพันธุ์ จากทั่วโลก ซึ่งต่างก็มี
วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันไป การดาเนินธุรกิจ ในขันตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ
สินค้าและบริการ การติดต่อลูกค้าหรือผู้ร่วมงาน หรือการใช้ชีวิตประจาวันตามปกติ จะต้องใช้
ความระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระทบต่อประเด็นอ่อนไหวของคนในวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี
สหรัฐเอมิเรตส์ยังมีการนาเอาหลักกฎหมายศาสนาอิสลาม (Sharia Law) มาบังคับใช้ ซึ่งอาจสร้าง
ความไม่คุ้นเคย และก่อให้เกิดข้อ จากัดต่อพฤติกรรมบางอย่างที่สามารถกระทาได้ในประเทศไทย
หรือประเทศตะวันตกอื่นๆ

8.7 ข้อเสนอแนะสาหรับนักลงทุนไทยในการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
8.7.1 รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
จากข้อมูลทังหมดที่ได้นาเสนอไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศ
ที่มีโอกาสค่อนข้างมากสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติก อันเนื่องมาจากต้นทุนในการ
เข้าถึงวัตถุดิบที่ต่า และยั งคงมีช่องว่างสาหรับการผลิตสินค้าขันปลายเพื่อทดแทนการนาเข้าอยู่
ดังนัน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าไปลงทุนในกิจกรรมการผลิตสินค้า สาเร็จรูปจากพลาสติก โดยใช้
PE และ PP เป็นวัตถุดิบหลักสาหรับการผลิตสินค้าจาพวกบรรจุภัณฑ์ ถุง ฝาขวด เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน แผ่นฟิล์มพลาสติก หลอด ท่อ และวัสดุก่อสร้างจากพลาสติก โดยเป็นการผลิ ต เพื่อ
จาหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก และอาจมีการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคใกล้เคียง
สาหรับปัจจัยการผลิตอื่นๆ เช่น แรงงานหรือเครื่อ งจักร นักลงทุนอาจต้องอาศั ยการ
นาเข้าแรงงานหรือเครื่องจักรจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหามากนัก เนื่องจาก
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่ค่อนข้างเปิดกว้างในการว่าจ้างแรงงานชาวต่างชาติ ในขณะที่
อัตราภาษีศุลกากรในการนาเข้าเครื่องจักรต่างๆ ก็อยู่ที่เพียงร้อยละ 5 ซึ่งไม่สูงมากนัก (รวมถึง
เครื่องจักรบางอย่าง เช่น เครื่องจักรและแม่พิมพ์สาหรับการฉีดพลาสติก เป็นสินค้าที่ไม่มีการเก็บ
อากรในการนาเข้าอยู่แล้ว)
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ในแง่ ข องสถานที่ ตังธุ ร กิ จ และรู ป แบบในการจั ด ตัง คณะผู้ วิ จั ย เห็ น ว่า หากนั ก ลงทุน
สามารถติ ด ต่ อ หา Local Partner ที่ เ หมาะสมได้ กล่ า วคื อ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะให้ ค วาม
ช่วยเหลือในการดาเนินธุรกิจและการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงไม่เรียกร้องผลประโยชน์
ตอบแทนมากเกินสมควร การลงทุนผ่านการจัดตังเป็น Limited Liability Company ภายนอก Free
Zone น่าจะเป็นทางเลือกที่สะดวกต่อ การจาหน่ายสินค้าภายในประเทศมากกว่า อย่างไรก็ดี หาก
นักลงทุนไม่สามารถหา Local Partner ที่เหมาะสมได้ หรือหากว่านักลงทุนมีเป้าหมายที่จะส่งออก
สิ นค้ าไปยังต่างประเทศเป็ นหลั ก การลงทุนใน Free Zone ก็อ าจจะเป็นทางเลื อ กที่กระท าได้
เช่นเดียวกัน
ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบธุรกิจสาหรับ นักลงทุนไทยทังธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจรายย่อย
(SMEs) อาจสรุปได้ดังตารางที่ 8-6
ตารางที่ 8-6 สรุปรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับนักลงทุนไทย
ธุรกิจรายใหญ่
ห่วงโซ่ระดับปลายนา (การผลิตสินค้า
ห่วงโซ่การลงทุน
สาเร็จรูปจากพลาสติก) หรืออาจเข้าไป
ที่เหมาะสม
ลงทุนในส่วนต้นนาด้วยได้ หากสามารถ
ทาข้อตกลงในการร่วมทุนกับรัฐบาล
ท้องถิ่นได้ และพร้อมทีจ่ ะลงทุนในส่วน
ของโรงกลั่นหรือโรงแยกก๊าซได้ด้วย
รูปแบบการทาธุรกิจ ร่วมลงทุนกับนักธุรกิจท้องถิ่นในการตัง
โรงงานผลิตสินค้าสาเร็จรูปจากพลาสติก
ที่เหมาะสม
โดยรับซือวัตถุดิบจาพวก PE และ PP
จาก Borouge รวมถึงอาจนาเข้าวัตถุดิบ
ประเภทอื่นๆ เพื่อขยายขอบเขตของการ
ผลิตให้หลากหลายมากขึน หรืออาจลงทุน
ใน Free Zone และถือหุ้นเองทังหมด
แล้วจึงหาบริษัทท้องถิ่นมาทาหน้าที่เป็น
ผู้จาหน่ายสินค้า
ตลาดในประเทศ โดยเฉพาะรัฐอาบูดาบี
ตลาดเป้าหมาย
และดูไบ และอาจรวมถึงประเทศอื่นๆ ใน
ที่สาคัญ
ภูมิภาคใกล้เคียง
ประเด็นสาคัญในการ  การลงทุนในอุตสาหกรรมต้นนา อาจ
ต้องเริ่มตังแต่สว่ นของการกลั่นหรือ
เข้าไปทาธุรกิจ
แยกก๊าซด้วยตนเองเลย เพื่อให้

ธุรกิจรายย่อย (SMEs)
ห่วงโซ่ระดับปลายนา (การผลิตสินค้า
สาเร็จรูปจากพลาสติก)

ร่วมลงทุนกับนักธุรกิจท้องถิ่นในการตัง
โรงงานผลิตสินค้าสาเร็จรูปจากพลาสติก
โดยรับซือวัตถุดิบจาพวก PE และ PP
จาก Borouge แล้วนาสินค้ามาจาหน่าย
ในประเทศทดแทนการนาเข้า

ตลาดในประเทศ โดยเฉพาะรัฐอาบูดาบี
และรัฐดูไบ
 การจัดหาแรงงานและเครื่องจักรอาจ

ต้องพึ่งพาการนาเข้าเป็นหลัก
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ธุรกิจรายใหญ่
สามารถแข่งขันด้านราคาวัตถุดบิ ได้
ทังนี อาจต้องอาศัยความร่วมมือจาก
รัฐบาลท้องถิ่นด้วย
 การจัดหาแรงงานและเครื่องจักรอาจ
ต้องพึ่งพาการนาเข้าเป็นหลัก
 ผู้บริโภคเป็นผูท
้ ี่มีกาลังซือสูงและมี
ความใส่ใจต่อคุณภาพสินค้า การผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพสูงจึงเป็นปัจจัยที่
สาคัญต่อการรักษาความสามารถใน
การแข่งขัน
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ธุรกิจรายย่อย (SMEs)
 ผู้บริโภคเป็นผูท
้ ี่มีกาลังซือสูงและมี
ความใส่ใจต่อคุณภาพสินค้า การผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพสูงจึงเป็นปัจจัยที่
สาคัญต่อการรักษาความสามารถใน
การแข่งขัน

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

8.7.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสาหรับนักลงทุนไทย
สหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ เ ป็ น ประเทศที่ มี ร ายได้สู ง มีนักธุ รกิจจากทั่ว โลกเข้ า มาลงทุ น
ประกอบธุรกิจและนาสินค้าเข้ามาจาหน่าย รวมถึงผู้บริโภคก็มีกาลังซือมากและมีความใส่ใ จต่อ
คุณภาพของสินค้า ดังนัน ในการที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดให้ได้ในระยะยาว ผู้ผลิตจึงควรจะต้อง
เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง รวมถึงควรใช้ความละเอียดรอบคอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อความราบรื่นในการทา
ธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดังนันผู้ประกอบการจึงควรศึกษาเกี่ยวกับมารยาทและวัฒนธรรมใน
การติดต่อธุรกิจอย่างถี่ถ้วน รวมถึงในการติดต่อประสานงานต่างๆ ทังกับหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรธุรกิจอื่นๆ ผู้ติดต่อควรเดินทางไปพบปะคู่สนทนาด้วยตนเองเพื่อสร้างความใกล้ชิดมากกว่า
การโทรศัพท์หรือการส่งอีเมล์หากกระทาได้ ทังนี การติดต่อขอคาแนะนาจากนักธุรกิจไทยรายอื่น
เช่นจากสภาธุรกิจไทย (Thai Business Council) ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงจากหน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุนอื่นๆ เช่น Dubai FDI หรือสานักงาน Free Zone ต่างๆ ก็อาจจะเป็นช่องทาง
หนึ่งในการสร้างความรู้จักกับผู้ประกอบการรายอื่นที่อาจเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้ในอนาคต
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บทที่ 9
สรุปผลการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding)
ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ส านัก งานคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน (ส านักงานฯ) และคณะผู้ วิจัยจากบริษัท
โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด (คณะผู้วิจัย) ได้เดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกยัง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในช่วงวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2560 โดยการเดินทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงลึก เพิ่มเติมจากการศึกษาข้อมูลทั่วไปผ่านแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
ส านัก งานฯ และคณะผู้ วิจัยได้เ ข้าพบกับตัวแทนหน่ว ยงานภาครัฐและเอกชนในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการเดินทางดังกล่าว จะถูกนามาใช้สาหรับการวิเคราะห์โอกาสและ
ศัก ยภาพการลงทุ นไทยในสหรั ฐอาหรับ เอมิเ รตส์ นอกจากนี้ การเดินทางดั งกล่ าวได้ รั บ การ
คาดหมายว่าจะมีส่ ว นในการเสริมสร้างความสั มพันธ์ อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะ
ระหว่างสานักงานฯ และหน่วยงานสาคัญที่มีความเกี่ยวข้องด้านการค้าและการลงทุนของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ อันจะเป็นการสร้างโอกาสและลู่ทางด้านการค้ าและการลงทุนระหว่างทั้งสอง
ประเทศต่อไปในอนาคต

9.1 สรุปการเตรียมการเดินทาง
การเตรียมการเดินทางเริ่มต้นจากสานักงานฯ และคณะผู้วิจัย ได้จัดทาหนังสือขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งหนังสือดังกล่าวผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากนั้น สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับ
สถานกงสุ ล ใหญ่ ณ เมือ งดูไ บ ได้ติดต่อ ประสานงานกับหน่ว ยงานภาครัฐและเอกชนในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เพื่อทาการนัดหมายเข้าพบหน่วยงานภาครัฐ ตามกาหนดการที่ได้นัดหมายไว้
ส่วนของการนัดหมายเข้าพบกับหน่วยงานภาคเอกชนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สานักงานฯ และ
คณะผู้วิจัย ได้จัดทาหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานเหล่านั้น และส่งหนังสือดังกล่าวโดยตรง
สาหรับปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการเตรียมการเดินทาง พบว่า การติดต่อหน่วยงาน
ภาครั ฐ ในสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ บ างครั้ ง อาจต้ อ งใช้ เ วลานาน โดยเฉพาะในรั ฐ อาบู ด าบี ที่ มี
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ธรรมเนียมปฏิบัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐดูไบ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ จึงควรเผื่อเวลาตามสมควรในการดาเนินเรื่อง

9.2 สรุปผลการหารือ
คณะผู้ เ ดินทางได้เ ข้าพบกั บหน่ว ยงานต่างๆ ทั้ง จากภาครัฐและภาคเอกชนในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เพื่อประชุมหารือและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จาเป็นต่อการศึกษา โดยหน่วยงานที่
นัดหมายเข้าพบต่างเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญ และ/หรือมีความเกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจ
และ/หรือการลงทุนรายละเอียดของบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่นัดหมายเข้าพบ
รวมถึงวัตถุประสงค์ของการนัดหมายเข้าพบ แสดงไว้ดังตารางที่ 9-1
ตารางที่ 9-1 หน่วยงานที่นัดหมายเข้าพบ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ และประเด็นการหารือ
Organizations

Roles and Responsibility

Royal Thai Embassy in Abu
Dhabi

The Royal Thai Embassy in Abu Dhabi performs
diplomatic functions of the Royal Thai Government in
the United Arab Emirates. It also provides other
consular services, such as visa applications and
travel advisory, for Thais and foreigners living in the
United Arab Emirates.

Jebel Ali Free Zone (Jafza)

Jebel Ali Free Zone is a free economic zone located
in the Jebel Ali area at the far western end of Dubai,
United Arab Emirates, near Abu Dhabi. Created
under a Ruler’s Decree, Jafza commenced operations
in 1985 with standard size office units and
warehouses to provide ready built facilities to
customers. In 1990, Jafza expanded its facilities to
include light industrial units. It is the world’s largest
free zone.

Design Worldwide Partnership
(DWP), Dubai Office

DWP provides architecture, interior design and
planning – visionary solutions, delivered across
borders, to the highest standards, in close
collaboration with its clients. The firm has its
headquarter in Bangkok and has designed several
buildings across Asia-Pacific and Middle-East
regions.

Discussion Points
 Overall facts about UAE
 Economic and investment climate in UAE
 Thailand’s general and economic relationship
with UAE
 Opportunities for investing in UAE
 Challenges in doing businesses in UAE
 Useful experiences from Thai business
operators in UAE
 Potential sectors to invest in the Jebel Ali
Free Zone
 Reasons to invest in the Jebel Ali Free Zone
 Procedures to invest in the Jebel Ali Free
Zone
 Availability of space, infrastructures, existing
firms in the Jebel Ali Free Zone
 Assistance and incentives that the Jebel Ali
Free Zone can provide
 Reasons for investing in UAE
 Challenges in doing business in UAE
 Cost of doing business in UAE
 Supply chain and value chain linkage in
construction industry
 Economic and investment climate in
construction industry

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/การทาธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Organizations

Roles and Responsibility

THAI Airways International
PLC, Dubai Office

Dubai FDI

SCG Trading Middle East
DMCC

Thai Airways International Public Co, Ltd is a national
enterprise subordinated to the Ministry of Transport.
It operates the airlines business that transport
passengers, goods, parcels and postal through air
transportation via Thai major cities to the primary
cities around the world. The Dubai office handles Thai
Airways’ operations in the United Arab Emirates, as
well as other Middle-Eastern countries.
Dubai FDI is an agency of the Department of
Economic Development in Dubai that offers essential
information and provides invaluable support to foreign
companies who intend to invest. Its services include:
 Advisory Services
 Investment Promotion
 Investment Support

Established in 1978 as a wholly-owned subsidiary,
SCG Trading has the capacity to utilize the expertise
and resources of SCG. Not only does SCG Trading
handle the extensive range of products manufactured
by SCG, but also deals with importing and exporting
a range of quality products sourced from around the
world. The company has a strong international
presence with trading offices located covering key
global business regions.
Related product groups include:
 Cement & Construction Materials
 Energy Products
 Industrial & Recycled Products
 Automotive Products
 Agricultural Products

9-3

Discussion Points
 Major players in the region
 Potential business models for doing
construction business in UAE
 Opportunities for investment in UAE
 Challenges in doing business in UAE
 Guidelines for doing business in UAE
 Nature of logistics business in UAE
 Potential destinations for transporting goods
from Dubai
 Overall economic and investment climate in
Dubai
 Reasons to invest and potential sectors in
Dubai
 Business registration and operation
procedures in Dubai
 Laws and regulations related to foreign
investment
 Limitations or restrictions on foreign
investment
 Assistance and incentives that Dubai FDI can
provide
 Reasons for investing in UAE
 Challenges in doing business in UAE
 Cost of doing business in UAE
 Economic and investment climate in
construction industry and petro-chemical
industry
 Major players in the region
 Potential business models for doing
construction business in UAE
 Potential business models for doing petrochemical business in UAE
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Organizations

Roles and Responsibility

Thai Smile Foodstuff Trading
LLC

Thai Smile Foodstuff Trading LLC is a Thai food
distributor in Dubai. The firm imports Thai products
from Thailand and distributes them to local
restaurants, hotels, and retailers in Dubai. It also
operates a supermarket in Dubai downtown.

Ernst and Young (EY), Dubai
Office

Discussion Points








Reasons for investing in UAE
Challenges in doing business in UAE
Cost of doing business in UAE
Logistic routes in the region
Major players in the region
Logistics related regulations
Overall economic and investment climate in
Dubai
Opportunities and challenges for doing
business in Dubai
Procedures and guidelines for doing business
in Dubai
Laws and regulations related to doing
business in Dubai
Services that EY can provide

EY is a multinational professional services firm
headquartered in London, United Kingdom. EY is one
of the largest professional services firm in the world

and is one of the “Big Four” accounting firms.
Services offered at Dubai Office include Assurance &

Business Advisory Services; Transaction Support
Services; Business Community Training; Business

Risk Services (internal audit); Technology & Security
Risk Services; International Tax Services; and Lead

Advisory Services.
Dubai Chamber of Commerce Dubai Chamber of Commerce and Industry was
 Overall economic and investment climate in
& Industry
established in 1965. It’s a non-profit public
Dubai
organization whose mission is to represent, support
 Reasons to invest and potential sectors in
and protect the interests of the business community
Dubai
in Dubai. It does so by creating a favourable
 Things to know when doing business in Dubai
environment; promoting Dubai as an international
 Major players in interested industries
business hub and by supporting the development of
 Potential business partners in Dubai
business. Its services include:
 Relationship between local and foreign
 Legal services
entrepreneurs
 Receiving foreign commercial delegations
 Assistance that the Dubai Chamber of
& sending delegates abroad
Commerce & Industry can provide
 Organizing trade fairs & economic forums
 Serving business groups & councils
 Providing credit rating services
 Business matching services
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
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 สรุปผลการประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี
สานักงานส่ง เสริมการค้ าระหว่างประเทศ ณ นครดูไบ และสภาธุรกิจไทยในสหรั ฐ
อาหรับเอมิเรตส์
คณะผู้เดินทางได้นัดหมายและเข้าพบผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครดูไบ และสภาธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 – 20.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสรุปผลการประชุมหารือ
ในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
ภาพรวมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ดินแดนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในอดีตเคยถูกปกครองโดยกลุ่มชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่
และถูกใช้เป็นเส้นทางการเดินเรือที่สาคัญของสหราชอาณาจักร จึงทาให้บริเวณดังกล่าวอยู่ภายใต้
ความคุ้มครองของสหราชอาณาจักรร่วมกับผู้นาของชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่นั้นๆ จนกระทั่งในช่วง
ทศวรรษที่ 1960 ที่มีการค้นพบแหล่งน้ามันดิบในพื้นที่ ทาให้เกิดการจัดสรรดินแดนอย่างชัดเจน
ขึ้น และได้ก่อตัวขึ้นเป็นประเทศเอกราชอันประกอบไปด้วย 7 รัฐ (Emirate) ในปี 1971 ภายใต้การ
นาของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
เศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงก่อนการก่อตั้งประเทศเคยอาศัยรายได้จาก
การประมงและการค้าไข่มุกในภูมิภาค จนกระทั่งเกิดการค้นพบแหล่งน้ามันดิบ จึงได้มีการนาเอา
รายได้จากการส่งออกน้ามันมาใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สหรัฐอาหรับ
เอมิ เ รตส์ มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะกระจายแหล่ ง รายได้ ไ ปสู่ แ หล่ ง อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ น้ ามั น ดิ บ ให้ ม ากขึ้ น
เนื่องจากน้ามันดิบเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปและขาดความยั่งยืน หลายๆ นครรัฐ โดยเฉพาะ
ดูไบและอาบูดาบีจึงได้เริ่มส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การเงิน การค้า การท่องเที่ยว
เป็นต้น ทาให้ปัจจุบันรายได้จากน้ามันคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 20-30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GDP) เท่านั้น
ในด้านประชากร ปัจจุบันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 9.3 ล้านคน
โดยราว 2.7 ล้านคนอาศัยอยู่ในรัฐอาบูดาบี และอีกราว 2.7 ล้านคนอาศัยอยู่ในรัฐดูไบ อย่างไรก็ดี
มีประชากรเพียงราวร้อยละ 11 เท่านั้นที่เป็นชาวเอมิเรตส์ (Emirati) ในขณะที่ประชากรส่ ว นที่
เหลือส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียใต้จากอินเดียและปากีสถาน ส่วนจานวนคนไทยในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้นราว 10,000 คน เป็นผู้ใช้แรงงานราว 7,000 คน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่
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ในรัฐอาบูดาบี (ราว 5,000 คน) และรัฐดูไบ (ราว 2,000 คน) ซึ่งเป็นสองรัฐที่มีสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลไทยตั้งอยู่
โอกาสการลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่มีจุดเด่นสาหรับรองรับการลงทุนในหลายๆ ด้าน
กล่าวคือ เป็นประเทศที่มีความเปิดกว้างทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าประเทศอาหรับอื่ น ๆ
รวมถึงมีอันดับที่ค่อนข้างสูงในด้านความง่ายในการทาธุรกิจ นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงระหว่าง
เส้นทางขนส่งทางทะเลผ่านท่าเรือ Jebel Ali กับเส้นทางขนส่งทางอากาศผ่านทางสนามบิน Al
Maktoum และความรวดเร็วในการจัดการพิธีการศุลกากร ทาให้รัฐดูไบสามารถรักษาบทบาทของ
ตนในฐานะศูนย์กลางด้านการค้าและโลจิสติกส์ของภูมิภาคไว้ได้ ทั้งนี้ โดยปกติแล้วสิ้นค้าที่ส่งจาก
ไทยทางทะเลจะใช้เวลาเดินทางมายังดูไบประมาณ 3 สัปดาห์
ในปี 2563 เมืองดูไบจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo ในขณะที่ประเทศกาตาร์จะเป็น
เจ้าภาพจัดงานฟุตบอลโลกในปี 2565 ทาให้เกิดอุปสงค์ต่อบริการด้านการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็น
อย่างมากในภูมิภาค และในขณะเดียวกัน อุต สาหกรรมอื่นๆ เช่น พลั งงานทางเลื อ ก บริการ
สุขภาพ ร้านอาหาร การท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ต่างก็เป็นอุตสาหกรรม
ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความต้องการสูงเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ นอกจากสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ แล้ ว ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคก็มีค วามโดดเด่น
น่าสนใจในการทาการค้าและการลงทุนด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากต่างก็เป็นประเทศที่มีกาลังซื้อสูง
และมีความต้องการขยายโอกาสในการทาการค้าและการลงทุนกับไทย เช่นในกรณีของโอมานที่มี
ความต้อ งการดึงดูดการลงทุนด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้าจากไทย (อย่างไรก็ดี
ผู้ประกอบการอาจต้องศึกษากฎระเบียบและข้อจากัดในประเทศนั้นๆ ให้ดีก่อนเข้าไปลงทุน)
ประสบการณ์การลงทุนและการทาธุรกิจของนักธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สภาธุ รกิ จไทย (Thai Business Council) เป็นองค์ กรที่รวบรวมนักธุ รกิจไทยในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เพื่ออานวยความสะดวกในการพบปะพูดคุยเพื่อสร้างเครือข่าย ประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจของประเทศอื่นๆ รวมถึงจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ
ให้แก่นักธุรกิจไทย โดยปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ประมาณ 100 ราย
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การลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทาได้ผ่าน 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ การลงทุนในเขต
ปลอดอากร (Free Zone) และการลงทุนนอกเขตปลอดอากร (Free Zone) ซึ่งการลงทุนนอก Free
Zone จะต้องได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากชาวเอมิเรตส์ (Local Sponsorship) โดยชาวเอมิเรตส์
ต้องเป็นผู้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 51 และมีเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ต้องมีการแบ่งปันผลกาไรอย่างน้อย
ร้อยละ 20 ให้แก่ชาวเอมิเรตส์ เป็นต้น ในทางกลับกัน การลงทุนใน Free Zone ถึงแม้ว่าจะทาให้
นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 100 แต่ก็ไม่สามารถจาหน่ายสินค้าหรือดาเนินธุรกิจของตนใน
ส่วนอื่นๆ ของประเทศภายนอก Free Zone ได้ ยกเว้นแต่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนท้องถิ่ น (Local
Agent) ซึ่งการค้ นหาผู้ แ ทนที่มีค วามเหมาะสมบางครั้งอาจต้องอาศัยประสบการณ์ การเจรจา
ต่อรอง และการแนะนาจากผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดในการร่วมดาเนินธุรกิจ
การประกอบธุ รกิ จในสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ แม้จะไม่ต้องมีการเสี ยภาษีเ งินได้ บุค คล
ธรรมดาและภาษีเ งิ นได้นิติ บุค คล แต่ผู้ ประกอบการจ าเป็ นต้อ งเสี ยค่ าธรรมเนี ย มในการออก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ ในอัตราค่อนข้างสูง (เช่น 50,000 Dirham สาหรับการจดทะเบียน
ธุรกิจ หรือ 25,000 Dirham สาหรับการต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละปีใ น Free Zone) นอกจากนี้
เวลาทาการของหน่วยงานภาครัฐและระเบียบราชการที่มีความแตกต่างจากในประเทศไทย ก็เป็น
อีกปัจจัยที่ผู้ประกอบการควรเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทางานในท้องถิ่น
ด้วยเช่นกัน
ในด้านการจ้างแรงงาน รัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้มีการกาหนดโควตาสาหรับ
การจ้างงานชาวเอมิเ รตส์ ไว้ใ นบางสาขาอาชีพ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยก็ได้มีการก าหนด
มาตรฐานค่ าแรงขั้นต่าไว้ส าหรับแรงงานไทยที่จะเข้ามาทางานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย
จะต้องได้รับค่าจ้างอย่างน้อย 1,800 Dirham ต่อเดือนจึงจะได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยให้เข้ามา
ทางานได้เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานไทย นอกจากนี้ แรงงานไทยที่จะเดินทางมายังสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ยังควรได้รับการตรวจโรคติดต่อร้ายแรง (เช่น เอดส์ วัณโรค ตับอักเสบ ฯลฯ) ก่อนที่จะ
เดินทางมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อไม่ให้ต้องถูกจับกุมหรือส่งตัวกลับ
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Jebel Ali Free Zone Authority (Jafza)
คณะผู้ เ ดิ น ทางได้ นั ด หมายและเข้ า พบผู้ แ ทนของ Jebel Ali Free Zone Authority
(Jafza) ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 11.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) และได้เดินทางเข้า
เยี่ยมชมท่าเรือ Jebel Ali ทั้งนี้ สรุปผลการประชุมหารือในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Jebel Ali Free Zone (Jafza)
Jebel Ali Free Zone (Jafza) เป็ น เขตปลอดอากร (Free Zone) ที่ ส าคั ญ ของรั ฐ ดู ไ บ
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองดูไบ และมีท่าเรือ Jebel Ali และสนามบิน Al Maktoum
International Airport ตั้ ง อยู่ ภ ายในรั้ ว ของ Free Zone ดั ง กล่ า ว ปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท ตั้ ง อยู่ ทั้ ง สิ้ น
ประมาณ 7,400 บริษัท จาก 125 ประเทศทั่วโลก มีการจ้างงานกว่า 144,000 ตาแหน่ง มีมูลค่า
การค้ ามากกว่า 87,000 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ (เป็นการค้ ากับไทยประมาณ 1,300 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ ) บริษัทแม่ของ Jafza คื อ DP World ซึ่งหุ้นร้อ ยละ 80 ถู กถื อ ครองโดยรัฐบาลดูไบ และ
หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 ถูกจาหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ของดูไบ
จุดเด่นสาคัญของ Jafza คือการที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย โดยเฉพาะท่าเรือ Jebel
Ali และสนามบิน Al Maktoum ซึ่งอยู่ภายใต้รั้วเดียวกัน ทาให้ผู้ประกอบการสามารถขนถ่ายสินค้า
ระหว่างท่าเรือและสนามบินได้โดยไม่ต้องนาออกจาก Free Zone และไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากร
เพิ่มเติม นอกจากนี้ Jafza ยังได้รวบรวมเอาหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อ งกับการทาธุ รกิ จและ
การค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวกัน (One-Stop Shop) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
การลงทุนใน Jebel Ali Free Zone (Jafza)
การลงทุนใน Jafza สามารถทาได้ง่ายและใช้เวลารวดเร็ ว โดยเริ่มจากการส่งอีเมล์แจ้ง
ความจานงที่จะลงทุนไปยังเจ้าหน้าที่แผนกที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีของไทยคือฝ่ายเอเชีย -แปซิฟิก)
จากนั้นจึงกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ 2 ชุด แล้วจึงเดินทางมาดูพื้นที่พร้อมกับนาเอาเอกสารทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจากไทยมาด้วย โดยขั้นตอนการอนุมัติตั้ งแต่ต้นจนจบสามารถเสร็จสิ้นได้
ภายใน 1 สั ปดาห์ และ Jafza จะเป็นผู้ ดาเนินการติดต่อ กับหน่ว ยงานรัฐให้ทั้งหมด ทั้งนี้ การ
ดาเนินการขอใบอนุญ าตต่างๆ จะมีอัตราค่ าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจานวนและ
ประเภทของกิจกรรมทางธุรกิจที่จะทา (ตัวอย่างเช่นการเช่าสานักงานขนาดเล็ก อาจมีค่าใช้จ่าย
เริ่มต้นประมาณ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
ที่ดินในพื้นที่ของ Jafza ไม่เปิดให้ทาการซื้อขาย ผู้เช่าสานักงานหรือโกดังสินค้าจะต้อง
ทาสัญญากับ Jafza ในลักษณะปีต่อปี ส่วนการเช่าพื้นที่ตั้งโรงงานอาจมีอายุสัญญาระหว่าง 15-25
ปี และสามารถต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันพื้นที่ของ Jafza ถูกจับจองไปแล้วประมาณร้อยละ 88
และไม่มีที่ดินรอบข้างเหลือไว้สาหรับขยายพื้นที่เพิ่มเติมได้อีกแล้ว ส่วนท่าเรือ Jebel Ali ปัจจุบันมี
การใช้งานประมาณปีละ 15 ล้าน TEU จากขีดความสามารถทั้งสิ้น 17 ล้าน TEU
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บริษัทที่เข้าไปลงทุนใน Jafza มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดย Jafza ให้ความสนใจ
ในการดึงดูดบริษัทขนาดใหญ่ในธุรกิจทุกประเภทให้เข้ามาลงทุน โดยปัจจุบันผู้ลงทุนส่วนใหญ่ใน
Jafza เป็นบริษัทจากอินเดีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี จีน และญี่ปุ่น (ส่วนบริษัท
ไทยในปัจจุบันมีเพียง 8 บริษัท) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ของ Jafza เพื่อการเช่าสานักงาน
และการตั้งสินค้า และมีเพียงประมาณร้อยละ 18 เท่านั้นที่มีการตั้งโรงงานผลิตสินค้าใน Jafza
อุตสาหกรรมของไทยที่คณะผู้แทนของ Jafza เห็นว่ามีศักยภาพในการเข้าไปลงทุนได้แก่
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพ นอกจากนี้
คณะผู้ แ ทนของ Jafza ยั ง ได้ ยื่ น ข้ อ เสนอให้ ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาหน้าที่เป็น Incubator กล่าวคือ Jafza จะให้สิทธิพิเศษแก่หน่วยงานของรัฐ
ในประเทศต่างๆ ในการเช่าพื้นที่ในอัตราพิเศษ จากนั้นหน่วยงานรัฐนั้นจึงเป็นผู้นาพาผู้ประกอบ
ธุรกิจในประเทศของต้นเข้ามาเป็นผู้เช่าช่วงต่อจากหน่วยงานดังกล่าวใน Jafza พร้อมกับการให้
การสนับสนุนข้อมูลการลงทุน
 สรุปผลการประชุมหารือกับบริษัท Design Worldwide Partnership (DWP)
สานักงานดูไบ
คณะผู้ เ ดินทางได้ นั ดหมายและเข้ าพบผู้ แ ทนบริ ษัท Design Worldwide Partnership
(DWP) สานักงานดูไบ ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดย
สรุปผลการประชุมหารือในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
ภาพรวมของบริษัท Design Worldwide Partnership (DWP)
บริษัท Design Worldwide Partnership (DWP) เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการออกแบบ
อาคาร มีสานักงาน 13 แห่งอยู่ใน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและตะวันออกกลาง และมี
สานักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย มีผลงานการออกแบบอาคารสูงหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงแรม
ระดับ 5 ดาวและอาคารที่อยู่อาศัยในภูมิภาคตะวันออกกลาง นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมด้านอื่นๆ
เช่น การตกแต่งภายใน การสร้างตราสินค้า เป็นต้น
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โอกาสและความท้าทายสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีนักท่องเที่ยว
หลั่งไหลเข้ามาเป็นจานวนมาก จึงทาให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความต้องการก่อสร้างอาคาร
ต่างๆ เป็นจานวนมากในระยะเวลาอัน สั้น นอกจากนี้ การจัดงาน World Expo 2020 ที่นครดูไบ
และงานฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ยังเป็นปัจจัยที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามายังสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ได้อีกในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ซึ่งคาดว่า
จะมีความต้องการห้องพักเพิ่มขึ้นถึง 30,000 ห้องในช่วงที่มีการจัดงานต่างๆ ข้างต้น
อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ลงทุน
อาจต้องเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะในด้านราคา รวมถึงต้องเผชิญ
กับแรงกดดันด้านระยะเวลาการส่งมอบงานที่จากัด ตลอดจนต้องมีความตระหนักถึงความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งผู้บริโภคมีความต้องการเห็นความแปลก
ใหม่ในการออกแบบอาคาร นอกจากนี้ ต้นทุนค่าจ้างแรงงานและค่าครองชีพที่สูงทาให้กิจกรรม
บางอย่างที่ต้องใช้แรงงานเป็นจานวนมากอาจไม่เหมาะแก่การลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 สรุปผลการประชุมหารือกับบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) สานักงานดูไบ
คณะผู้ เ ดิ น ทางได้ นั ด หมายและเข้ า พบผู้ แ ทนบริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน)
สานักงานดูไบ ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสรุปผล
การประชุมหารือในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
โอกาสสาหรับการค้าและการลงทุนในรัฐดูไบในมุมมองของผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์
รัฐดูไบเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นในฐานะของศูนย์กลางด้านการค้ าและการขนส่ งใน
ภูมิภาค เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญอย่างท่าเรือ Jebel Ali และสนามบิน Al Maktoum
ช่วยให้การขนส่งสินค้าผ่านทางเรือและทางอากาศสามารถทาได้โดยสะดวก และสามารถให้เป็น
ประตูเชื่อมต่อสินค้าจากไทยไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกกลาง ยุโรป และแอฟริกาได้
รูปแบบการทาธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการไทยอาจรวมถึงการใช้ดูไบเป็นจุดพักสินค้า
ส่งออกของตนจากไทย และว่าจ้างตัวแทนส่งสินค้า (Freight Forwarder) ในดูไบให้ทาหน้าที่ส่งต่อ
สินค้าไปยังผู้รับปลายทาง หรืออาจเป็นการเข้ามาลงทุนในดูไบเพื่อทาการส่งออกไปยังประเทศ
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อื่นๆ ในภูมิภาค โดยอาศัยประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ดี กฎระเบียบที่เ ปิดกว้างต่อ การ
ดาเนินธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่เมื่อเทียบกับสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ และจานวนผู้ให้บริการ
ขนส่ งที่มีอ ยู่เ ป็นจานวนมาก อย่างไรก็ต าม ข้อ กาหนดให้ผู้ ล งทุนที่อ ยู่นอก Free Zone ต้อ งมี
หุ้นส่วนชาวเอมิเรตส์ก็อาจเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งในการทาธุรกิจในดูไบได้เช่นเดียวกัน
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Dubai FDI
คณะผู้เดินทางได้นัดหมายและเข้าพบผู้แทนของ Dubai FDI ในวันที่ 28 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 – 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสรุปผลการประชุมหารือในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Dubai FDI
Dubai FDI เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ Dubai Department of Development ท าหน้ า ที่
ส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในดูไบ โดย Dubai FDI จะเป็นผู้อานวยความสะดวก
ให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนให้คาแนะนาแก่นักลงทุนทั้ง
ในด้านขั้นตอนการจดทะเบียนและการทาธุรกิจ และในด้านโอกาสของการลงทุนในดูไบ นอกจากนี้
Dubai FDI ยังทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์และชักจูงนักลงทุนจากต่างประเทศในเข้าไปลงทุนในดูไบ
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม Dubai FDI ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนแต่อย่างใด
Dubai FDI มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักลงทุนต่างชาติในทุกอุตสาหกรรม
และทุกขนาดธุรกิจ อย่างไรก็ดี นักลงทุนกลุ่มที่ Dubai FDI ให้ความสนใจเป็นพิเศษคือบริษัทข้าม
ชาติขนาดใหญ่ โดยอุตสาหกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษในดูไบคือโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และ
บริการสุขภาพ
เงื่อนไขในการลงทุนในดูไบ
การลงทุนในดูไบสามารถทาได้ทั้งภายใน Free Zone และภายนอก Free Zone ซึ่งการ
ลงทุ น ใน Free Zone จะช่ ว ยให้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ถื อ ครองหุ้ น ได้ ร้ อ ยละ 100 และได้ รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์และการอ านวยความสะดวกอื่นๆ ที่ Free Zone แต่ละแห่งเสนอให้ แต่การจาหน่ า ย
สินค้ากลับเข้ามาในดูไบจะทาไม่ได้ ยกเว้นจะเป็นการจาหน่ายสินค้าให้แก่ผู้จัดจาหน่ายรายอื่นที่มี
ใบอนุญาตนาเข้า (Import License) เพื่อนาไปจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในดูไบต่ออีกทีหนึ่ง
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ในขณะที่ในการลงทุนนอก Free Zone นักลงทุนต่างชาติจะต้องมีชาวเอมิเรตส์ทาหน้าที่
เป็ น Local Partner และถื อ ครองหุ้ น อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 51 หรื อ ในกรณี ที่ เ ป็ น บริ ษัท ที่ ป ระกอบ
กิจกรรมวิชาชีพ (Professional Services) จะต้องแต่งตั้งชาวเอมิเรตส์ Local Service Agent ขึ้น
เป็นผู้แทนในประเทศ โดยไม่จาเป็นต้องถือครองหุ้นแต่อย่างใด
ในด้านแรงงาน รัฐบาลดูไบไม่มีข้อจากัดด้านปริมาณในการออกใบอนุญาตทางาน (Work
Permit) ให้แก่ชาวต่างชาติแต่อย่างใด เพียงแต่บริษัทจะต้องมีบุคคลสัญชาติใดก็ใดอย่างน้อย 1
คน ที่มีถิ่นพานักหลักอยู่ในดูไบเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ติดต่อ ส่วนในด้านที่ดิน รัฐบาลดูไบอนุญาตให้
ชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้ (Free Hold)
 สรุปผลการประชุมหารือกับบริษัท SCG Trading Middle East DMCC
คณะผู้ เ ดิ น ทางได้ นั ด หมายและเข้ า พบผู้ แ ทนของบริ ษั ท SCG Trading Middle East
DMCC ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 – 12.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่ น) โดยสรุปผลการ
ประชุมหารือในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
ข้อมูลและข้อแนะนาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนในดูไบมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย และในแต่ละครั้งที่
มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้มีการประกาศแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบอย่างเป็นระบบแต่ อย่างใด
ทาให้ผู้ประกอบการต้องคอยติดตามข่าวสารหรือสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง หรือในกรณีที่เป็นการ
ลงทุนใน Free Zone สานักงาน Free Zone บางแห่งอาจมีบริการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ไว้
ในที่เดียวกัน ทั้งนี้ กฎระเบียบต่างๆ ของดูไบค่อนข้างมีความซับซ้อน แต่ก็มีขั้นตอนการปฏิบัติที่
ถูกระบุไว้อย่างละเอียดชัดเจน และมีการบังคับใช้ที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ดี การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็อาจช่วยให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นมิตรมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ในด้านแรงงาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มีการกาหนดระดับค่าจ้างแรงงานขั้นต่าไว้อย่าง
เป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่อนข้างสูงตาม
กลไกตลาด นอกจากนี้บริษัทต่างๆ ยังมีหน้าที่ต้องให้สวัสดิการแก่พนักงานตามที่กฎหมายและ
ข้อบังคับของ Free Zone แต่ละแห่งจะกาหนด ซึ่งหากลูกจ้างมีค่าแรงต่ากว่าระดับที่กฎหมาย
กาหนดไว้ บริษัทจะต้องจัดหาที่พักและบริการรับส่งให้แก่พนักงาน
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ในด้านการหา Local Partner หากต้อ งการประกอบธุ รกิจนอก Free Zone การเลื อ ก
Local Partner ที่เชื่อถือได้และมีความตั้งใจที่จะร่วมดาเนินธุรกิจด้วยอย่างแท้จริงจะช่วยให้การ
ประกอบธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นขึ้นมาก ซึ่งการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการรายอื่นจะช่วย
ให้สามารถแสวงหาคาแนะนาเกี่ยวกับ Local Partner ที่ดีได้ง่ายขึ้น แต่หากพบว่า Local Partner
ของตนไม่ใช่บุคคลที่เหมาะสมที่สุดแล้ว การเลิกกิจการแล้วตั้งกิจการขึ้นใหม่หรือการย้ายไปตั้ง
กิจการใน Free Zone ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจกระทาได้
คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างในดูไบ
ธุรกิจก่อสร้างในดูไบมีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี โดยมีแรงกระตุ้นสาคัญจากการเป็น
เจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020 และการจัดงานฟุตบอลโลก 2022 ของกาตาร์ รวมถึงรัฐบาล
ดูไบยังมีแผนที่จะขยายความต้องการอสังหาริมทรัพย์ในดูไบให้เติบโตต่อไปหลั งจากกิจกรรม
ดังกล่าวเสร็จสิ้นลง
ผู้เล่นรายสาคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้างคือ บริษัทที่ปรึกษา (Consultant) ซึ่งส่วน
ใหญ่ จะเป็นบริษัท ขนาดใหญ่ ทาหน้าที่เ ป็น ทั้งผู้ ที่อ อกแบบอาคารและกาหนดเงื่อ นไขในการ
เลือกใช้วัสดุก่อสร้างแก่ผู้รับเหมา (Contractor) ในขณะที่ผู้รับเหมาก็จะส่งมอบงานให้แก่ผู้รับเหมา
ช่วง (Subcontractor) ต่อไป ซึ่งการเจาะตลาดเพื่อเข้าถึงบริษัทที่ปรึกษาจะช่วยให้การทาธุรกิจ
ก่ อ สร้ า งเป็ น ไปได้ ง่ า ยขึ้ น มาก แต่ เ นื่ อ งจากการแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงในตลาด ในทางปฏิ บั ติ แ ล้ ว
ผู้ประกอบการไทยจึงอาจทาได้แต่เพียงการติดต่อกับผู้รับเหมาช่วงเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในบริการที่
อาศัยทักษะเฉพาะตัวอย่างการออกแบบและสถาปนิกก็อาจเป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการไทยมี
ศักยภาพได้เช่นกัน
ตลาดสิ่งปลูกสร้างของดูไบโดยทั่วไปแล้วอยู่ในกลุ่มของผู้มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง
และในขณะเดียวกันการพัฒนาอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งในกระแสที่ได้รับความสนใจใน
ดู ไ บ โดยรั ฐ บาลดู ไ บได้ มี ก ารจั ด ท าระบบการให้ ค ะแนนเพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมของอาคารแต่ละแห่ง ซึ่งระดับคะแนนดังกล่าวอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
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 สรุปผลการประชุมหารือกับบริษัท Thai Smile Foodstuff Trading
คณะผู้เดินทางได้นัดหมายและเข้าพบผู้แทนของบริษัท Thai Smile Foodstuff Trading
ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 – 16.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสรุปผลการประชุมหารือ
ในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
การลงทุนของบริษัท Thai Smile Foodstuff Trading ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
บริษัท Thai Smile Foodstuff Trading เป็นผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทยมา
จาหน่ายในสหรัฐอาหรั บเอมิเรตส์ โดยมีการจาหน่ายทั้งในลักษณะของการค้าส่งให้แก่โรงแรม
ร้านอาหาร และร้านค้า รวมถึงยังมีการค้าปลีกผ่านทางซุปเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองในตัวเมืองดูไบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการที่จะขยายกิจการไปยังรัฐอาบูดาบี ชาร์จาห์ และราสอัลไคมาห์
ต่อไปในอนาคต
บริ ษั ท Thai Smile Foodstuff Trading มี ส านั ก งานและคลั ง สิ น ค้ า ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่
อุตสาหกรรม Al Quoz ในเมืองดูไบ ซึ่งถือเป็นพื้นที่นอก Free Zone เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต้องการ
เสียค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมและค่าเช่าคลังสินค้าใน Free Zone ที่สูงกว่าการลงทุนภายนอก
Free Zone โดยได้ร่วมลงทุนกับ Local Partner ชาวเอมิเรตส์ที่ผู้บริหารของบริษัทมีความคุ้นเคย
ด้วยอยู่ก่อนแล้ว
โอกาสและความท้าทายในการลงทุนในธุรกิจการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในสหรัฐอาหรั บ
เอมิเรตส์
บริษัท Thai Smile Foodstuff Trading ได้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เนื่องจากมองเห็นโอกาสจากการที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นจานวนมาก
โดยเฉพาะชาวอินเดียและชาวฟิลิปปินส์ ทาให้มีความต้องการวัตถุดิบในการประกอบอาหารเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างสูง ประกอบกับอาหารไทยยังถูกมองว่าเป็นอาหารชั้นสูงและมีราคาแพง
โดยเฉพาะในกลุ่มภัตตาคารอาหารไทยเฉพาะทางที่มีความต้องการวัตถุดิบจากไทยโดยเฉพาะ
ในขณะที่ผู้จาหน่ายวัตถุดิบที่มีอยู่เดิมในตลาดไม่ได้มุ่งเน้นการนาเข้าวัตถุดิบจากไทยโดยเฉพาะ
ทาให้ บริษัทฯ มีโอกาสในการท าก าไรมาก แม้ว่าอาจจะมีต้น ทุนในการประกอบธุ รกิ จใน ดู ไ บ
ค่อนข้างสูงก็ตาม
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อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจในดูไบอาจมีความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงของ
กฎระเบียบที่เ กิ ดขึ้นค่ อ นข้างบ่อ ยครั้ง และการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความเปลี่ ยนแปลงไม่
สามารถกระทาได้โดยง่ายเนื่องจากไม่ได้มีการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึง
การนาเข้าสินค้ามาจาหน่ายในดูไบก็อาจต้องแบกรับความเสี่ยงจากขั้นตอนการตรวจสอบสินค้า
โดยหน่วยงานท้องถิ่นที่อาจใช้ระยะเวลานาน โดยเฉพาะในกรณีของสินค้าที่ไม่ได้นาเข้าผ่านทาง
อากาศที่อาจใช้เวลานานกว่าโดยเปรียบเทียบ
 สรุปผลการประชุมหารือกับบริษัท Ernst and Young สานักงานดูไบ
คณะผู้เดินทางได้นัดหมายและเข้าพบผู้แทนของบริษัท Ernst and Young สานักงาน
ดูไบในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 – 17.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสรุปผลการประชุม
หารือในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในดูไบ
ผู้แทนของบริษัท Ernst and Young ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ากฎระเบียบในการดาเนินธุรกิจใน
ดูไบมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยครั้ง และการรับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจต้อง
อาศัยการติดตามข่าวสารทางสื่อแขนงต่างๆ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบไว้ในแหล่งเดียว ดังนั้น นักลงทุนจึงควรดาเนินการตรวจสอบข้อมูลตามสมควร (Due
Diligence) ก่อนที่จะเริ่มประกอบธุรกิจในดูไบ ทั้งนี้ ปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนใหญ่
แล้วมักจะเกิดขึ้นในช่วงของการเริ่มจัดตั้งธุรกิจ และมักจะมีความราบรื่นมากขึ้นเมื่อธุรกิจเข้าสู่ช่วง
ของการดาเนินกิจการแล้วระยะหนึ่ง
ผู้แทนของบริษัท Ernst and Young ประเมินไว้ว่าการจัดตั้งธุรกิจภายนอก Free Zone
อาจใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ ในขณะที่การจัดตั้งธุ รกิจใน Free Zone มีขั้นตอนที่ง่า ยกว่ า
เนื่องจากผู้บริหารของ Free Zone แต่ละแห่งต้องการสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการให้แก่
ลูกค้า อย่างไรก็ดี กฎระเบียบของ Free Zone แต่ละแห่งอาจมีความแตกต่างกันออกไป และใน
บางครั้งหากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ผู้ประกอบการบางรายก็อ าจมีการย้ายที่ตั้งธุ รกิจ จาก
Free Zone แห่งหนึ่งไปยัง Free Zone แห่งอื่นได้
ในด้านภาษี ถึงแม้ว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่มีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ในการนาเข้าสินค้าส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการยังคงมี ภาระต้องเสี ยภาษี
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ศุลกากร นอกจากนี้ ประเทศในกลุ่ม Gulf Corporation Council (GCC) ยังได้ประกาศนโยบายที่
จะเริ่ ม เก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (Value Added Tax: VAT) ในอั ต ราร้ อ ยละ 5 ในปี 2018 ท าให้
ผู้ประกอบการมีภาระเพิ่มขึ้นในการจัดการด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ในขณะที่หน่วยงานรัฐด้านภาษีของ
สหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ ก็เพิ่ งได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อ รองรับการเก็บภาษีดังกล่ าวได้ไม่นานมานี้
นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังเคยมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการเก็บภาษี
เงินได้นิติบุคคลในอนาคตอีกด้วย
คาแนะนาโดยทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในดูไบ
ผู้ แ ทนของบริษั ท Ernst and Young ได้กล่ าวไว้ว่า ถึ งแม้ว่าการท าธุ รกิ จ ในดูไ บจะมี
ต้นทุนที่ค่ อ นข้ า งสู ง แต่โอกาสในการสร้ า งรายได้ จ ากการลงทุ นในดู ไบก็ มีสู งเช่น กั น ทั้งจาก
ตาแหน่งที่ตั้ง โครงสร้างพื้นฐาน และความเปิดกว้างต่อการลงทุน ทาให้มีธุรกิจจานวนมากเลือกใช้
ดูไบเป็นศูนย์กลางในการทาธุรกิจในภูมิภาค และถึงแม้ว่าผู้ลงทุนอาจต้องเผชิญกับความซับซ้อน
ในการปฏิบัติต ามกฎหมายอยู่บ้ าง แต่โดยภาพรวมแล้ ว ทิศ ทางในการปรับ ปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบของดูไบก็อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าในอดีต
ในการประกอบธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ดีกับ
คนท้อ งถิ่ นและการหา Local Partner ที่ดี (ถ้ ามี) ถื อ ว่ามีค วามส าคั ญ เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น หาก
เป็นไปได้ การเดินทางไปพบปะผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเองจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และ
นามาซึ่งความสะดวกราบรื่นในการดาเนินงานต่า งๆ มากกว่าการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์หรือ
อีเมล์ เช่นเดียวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับหน่วยงานภาครัฐ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็จะช่วยให้การดาเนินธุรกิจของชาวไทยเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
 สรุปผลการประชุมหารือกับ Dubai Chamber of Commerce & Industry
คณะผู้ เ ดิ น ทางได้ นั ด หมายและเข้ า พบผู้ แ ทนของ Dubai Chamber of Commerce &
Industry ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 – 11.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยสรุปผลการ
ประชุมหารือในประเด็นต่างๆ เป็นดังนี้
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ความคาดหวังของหอการค้าฯ ต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนกับประเทศไทย
รองประธานอาวุโสของ Dubai Chamber of Commerce & Industry (หอการค้ าฯ) ได้
กล่าวว่าการพบกันของคณะผู้แทนจากประเทศไทยและของหอการค้าฯ ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอัน
ดียิ่ง เพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หอการค้าฯ แทบไม่มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศไทย
เลย โดยปกติแล้ว หอการค้าฯ ต้อนรับคณะจากต่างประเทศกว่า 400 คณะต่อปี และได้ส่งคณะ
ผู้แทนออกไปยังประเทศต่างๆ กว่า 60 คณะต่อปี แต่ก็มิได้มีโอกาสพบกับผู้แทนจากประเทศไทย
มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ไทยและดูไบจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น
ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับดูไบเป็นไปได้ด้วยดี โดยไทยได้ส่ง
สินค้าหลากหลายประเภทมายังดูไบ และสินค้าไทยบางประเภทก็เป็นที่รู้จักกันดีในตลาด เช่น
ผลิตภัณฑ์อาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องสาอาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การค้าระหว่างกัน
ควรได้รับการสนับสนุนให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น
บทบาทหน้าที่ของหอการค้าฯ
หอการค้าฯ ทาหน้าที่เป็นผู้แทนของภาคธุรกิจเอกชน ในเรื่องของการเจรจากับภาครัฐใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการค้า และ
ปกป้องสิทธิประโยชน์ของภาคธุรกิจเอกชน
หอการค้ าฯ ดูไ บเป็นหอการค้ า ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่สุ ดในตะวั นออกกลาง มีส มาชิ ก กว่ า
200,000 ราย และได้มีการจัดตั้งสานักงานในต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายโอกาสทาง
การค้า ในปัจจุบัน สานักงานได้รับการจัดตั้งในหลายภูมิภาค โดยตัวอย่างประเทศขนาดใหญ่ที่มี
สานักงานของหอการค้าฯ ตั้งอยู่ได้แก่ บราซิล และจีน เป็นต้น ทั้งนี้ ภายในปี 2563 หอการค้าฯ
ตั้งใจจะจัดตั้งสานักงานในต่างประเทศให้มีจานวนรวมไม่ต่ากว่า 20 สานักงาน
สภาวะทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความน่าดึงดูดของดูไบ
ดูไบนับเป็นรัฐที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการส่งออกแบบการส่งสินค้ากลับออกไปยัง
ต่างประเทศ (Re-export) ที่สาคัญของโลก โดยมีมูลค่าของการ Re-export สูงเป็นอันดับ 3 เป็น
รองเพียงฮ่องกงและสิงคโปร์เท่านั้น แหล่งส่งออกที่สาคัญที่สุดของดูไบคือซาอุดิอาระเบีย ตามมา
ด้วยประเทศสมาชิก GCC อื่นๆ และประเทศในทวีปแอฟริกา อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันดูไ บมิ ได้
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พึ่งพารายได้จากน้ามันมากเท่าที่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป แท้จริงแล้ว สัดส่วนรายได้จากน้ามันติด
เป็นเพียงประมาณร้อยละ 2 ของ GDP ของรัฐเท่านั้น
ข้อดีของการลงทุนในรัฐดูไบคือกระบวนการและกฎระเบียบที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งช่วย
ผู้ประกอบการเป็นอย่างมากในการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รองประธานอาวุโส
ของหอการค้าฯ ได้ยกตัวอย่างว่า การจดทะเบียนธุรกิจสามารถทาให้สาเร็จได้ภายในเวลาไม่กี่
ชั่วโมง หากมีการเตรียมเอกสารต่างๆ ครบถ้วน
หอการค้าฯ ได้เน้นย้าให้เห็นถึงข้อดีอีกประการหนึ่งของการลงทุนในดูไบ นั่นคือ การ
ปลอดคอรัปชั่น โดยรัฐบาลดูไบได้กาหนดให้ธุรกรรมส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มทาธุรกิ จ เช่น
การจดทะเบียน และการขอใบอนุญาต ต้องทาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นปัจจัยที่
สามารถขจัดปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
ในปี 2561 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเริ่มมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax:
VAT) แต่ก็ จะมิไ ด้ทาให้ ดูไ บมีค วามน่าดึงดูดในการทาธุ รกิจลดลงโดยเปรียบเทียบแต่อย่างใด
เพราะการจัดเก็บ VAT ดังกล่าว จะถูกนามาปฏิบัติทั่ว GCC ทั้งนี้ สินค้าและบริการในบางสาขาจะ
ได้รับการยกเว้นจากการเก็บ VAT ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ VAT และสาขาที่ได้รับการ
ยกเว้น สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังของดูไบ
โอกาสทางธุรกิจ
รองประธานอาวุโสของหอการค้าฯ ให้ความเห็นว่า สินค้าต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร
อาหารฮาลาล และดอกไม้ ยังมีศักยภาพอีกมากในดูไบ นอกจากนี้ เนื่องจากไทยมีความสามารถ
สูงในบริการด้านสุขภาพ หอการค้าฯ จึงอยากเห็นการลงทุนในสาขาดังกล่าว และสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม มากยิ่งขึ้นในดูไบ
ในเรื่องของบุคลากรต่างชาติ หอการค้าฯ คาดหวังว่าบุคลากรด้านการแพทย์จากไทย
ควรมาทางานในดูไ บและประเทศอื่นๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพราะบุค ลากรดังกล่ าวมีชื่อ เสี ยงเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ และจะทาให้ชาวดูไบสามารถเข้าถึงบริการจากบุคลากรคุณภาพสูงได้
ง่ายยิ่งขึ้น
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คณะผู้เดินทางได้สอบถามถึงสาขาอื่นๆ ที่ไทยอาจมีศักยภาพในการลงทุน เช่น การผลิต
ยา หรือศูนย์บริการด้านการดูแลรถยนต์ ซึ่งทางหอการค้าฯ มีความเห็นว่าสาขาดังกล่าวก็มีโอกาส
อยู่เช่นกัน ทั้งนี้ อยากให้ประเทศไทยพิจารณาลงทุนในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มาก
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