สรุปการเสวนา
หัวข้อ “โอกาสและศักยภาพการลงทุนในกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV)”
ในงานสัมมนาวิชาการในโอกาสครบรอบ 10 ปี วันสถาปนา สพพ.
“10 ปี NEDA กับความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค”
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.40 น.
ณ ห้อง Ballroom Infinity โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

โดย (1) H.E. Mrs. Eat Sophea เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจาประเทศไทย
(2) H.E. Mr. Ly Bounkham เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจาประเทศไทย
(3) Ms. Yi Yi Mon, Economic Attache ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจาประเทศไทย
(4) H.E. Mr. Nguyen Tat Thanh เอกอัครราชทูตเวียดนามประจาประเทศไทย
ดาเนินรายการโดย นายธานี แสงรัตน์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
เอกอัครราชทูต และผู้แทนจากกลุ่มประเทศ CLMV ได้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับโอกาส และบรรยากาศ
การลงทุนในแต่ละประเทศ แนวนโยบายการสนับสนุนการลงทุนจากรัฐบาลของแต่ละประเทศเพื่อดึงดูด
นักลงทุน รวมถึงบทบาทของ สพพ. ในการสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้
1. โอกาสและศักยภาพการลงทุนในกัมพูชา: สาหรับการลงทุนในกัมพูชา รัฐบาลไทยมีนโยบาย
สนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจในประเทศเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ หากพิจารณาในด้านเศรษฐกิจ กัมพูชาเป็น
ประเทศหนึง่ ที่มสี ถานภาพทางเศรษฐกิจทีเ่ อื้อต่อการลงทุน เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันมี
เสถียรภาพ จึงส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของกัมพูชาในปัจจุบนั มีเสถียรภาพ โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ใน 20 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและ
การลดความยากจน รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ประชากรร้อยละ 65.6 ของกัมพูชา อยู่ในช่วง
วัยที่สามารถให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจ (Economically Productive) หรือเป็นแรงงานเพื่อรองรับการลงทุน
จากภาคธุรกิจได้
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมูลค่าหลักทางเศรษฐกิจของกัมพูชาขึ้นอยู่กับภาคธุรกิจ 5 ประเภท ได้แก่
(1) ภาคการผลิตเสื้อผ้า (2) ภาคการส่งออก (3) ธุรกิจก่อสร้าง (4) ภาคเกษตรกรรม และ (5) ภาคการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคธุรกิจใหญ่ รัฐบาลกัมพูชาจึงมีนโยบายสนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้มีบทบาทในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

ในด้านสาธารณูปโภค กัมพูชาได้พัฒนาความพร้อมด้านสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ
การลงทุนจากต่างชาติ อาทิ ระบบโทรคมนาคม การอานวยความสะดวกด้านการผ่านแดน เพื่อสนับสนุน
การค้า การบริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน นอกจากนี้ ความสะดวกในด้านการเดินทางระหว่าง
ไทยและกัมพูชา รัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชาเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง (Connectivity)
ระหว่างกันผ่านการพัฒนาเส้นทางสาคัญ อาทิ การพัฒนาถนนหมายเลข 67 และถนนหมายเลข 48
ในด้านสิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุน รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจาก
ต่างประเทศผ่านนโยบายต่างๆ อาทิ การยกเว้นภาษี (Tax Holiday) เป็นระยะเวลา 9 ปี การยกเว้นภาษี
นาเข้าส่งออกสินค้า ไม่มีนโยบายการยึดกิจการเป็นของรัฐ ไม่มีการจากัดเงินทุน นักลงทุนต่างชาติสามารถ
ถือหุ้นในกิจการได้เต็มจานวน โดยสาขาที่มีศักยภาพในการลงทุน ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ภาคการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการศึกษา ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
กัมพูชามีเขตเศรษฐกิจพิเศษทัง้ หมด 33 แห่ง (เปิดดาเนินการแล้ว 11 แห่ง และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 22 แห่ง)
2. โอกาสและศักยภาพการลงทุนใน สปป.ลาว: สปป.ลาว และ สพพ. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กันมาโดยตลอด โดย สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ สปป.ลาว ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น จานวน
16 โครงการ ประกอบด้วย โครงการด้านคมนาคม (ถนน รถไฟ สนามบิน) และโครงการด้านประปา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการถนนสายต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อ สปป.ลาว ในการเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาค และเป็นส่วนหนึง่ ของเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่สาคัญในภูมิภาค
ในด้านสิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุน รัฐบาล สปป.ลาว ให้สทิ ธิพิเศษแก่นักลงทุนจากต่างชาติ
ผ่านนโยบายต่างๆ อาทิ การยกเว้นภาษีสาหรับอุปกรณ์/เครือ่ งจักรที่ใช้ในการดาเนินงาน นักลงทุนต่างชาติ
สามารถถือหุ้นในกิจการได้เต็มจานวน โดยสาขาที่มีศักยภาพสาหรับการลงทุน ได้แก่ เกษตรกรรม พลังงานน้า
การทาเหมือง การท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจจากไทยได้เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจจากประเทศอื่น
3. โอกาสและศักยภาพการลงทุนในเมียนมา: หากพิจารณาในด้านเศรษฐกิจและขนาดตลาด
เมียนมาเป็นประเทศทีม่ ีขนาดใหญ่ทสี่ ุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์
ส่งผลให้เมียนมามีขนาดตลาดใหญ่ทสี่ ุดในภูมิภาค มีจานวนประชากรประมาณ 52 ล้านคน
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองเมียนมาที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ส่งผลให้นโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โดยในปัจจุบัน จากความสาคัญของการลงทุน
ที่ส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลเมียนมาจึงส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศผ่านการ
ออกนโยบายและกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ มากขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุน อาทิ
การยกเว้นภาษี (Tax Holiday) จานวน 5 ปี ลดอัตราการจัดเก็บภาษีรายได้ ไม่มีการยึด หรือยกเลิกกิจการ
โดยรัฐบาล โดยสาขาทีม่ ีศักยภาพในการลงทุน ได้แก่ เกษตรกรรม ป่าไม้ การประมง พลังงาน การท่องเที่ยว
โดยในปัจจุบัน เมียนมาอยู่ระหว่างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง ได้แก่ (1) เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
(Dawei Special Economic Zone) (2) เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa Special Economic Zone)
และ (3) เขตเศรษฐกิจพิเศษจ้าวผิว (Kyaukphyu Special Economic Zone) ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
เป็นทีส่ นใจอย่างมากต่อต่างประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลเมียนมามีนโยบายให้สิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุน

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมากกว่าการลงทุนทั่วไป
4. โอกาสและศักยภาพการลงทุนในเวียดนาม: หากพิจารณาในด้านเศรษฐกิจและสังคม เวียดนาม
และไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน โดยในด้านเศรษฐกิจการค้า จะเห็นได้ว่า ในระยะหลัง
การส่งออกสินค้าจากไทยไปเวียดนามขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีมลู ค่ามากขึ้น สาเหตุหนึ่งมาจากทีป่ ระชาชน
ชาวเวียดนามนิยมบริโภคสินค้าไทยมากขึ้น อย่างไรก็ดี นอกจากความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างกันแล้ว
เวียดนามและไทยยังอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือพหุภาคีในภูมิภาค อาทิ กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation
Strategy: ACMECS) ซึ่งมีไทย เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมาเป็นประเทศสมาชิก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยมี
บทบาทในฐานะเป็นผูล้ งทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่ไทยได้เข้ามาลงทุน ทั้งนี้
ในปัจจุบัน เวียดนามถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ มีความคล้ายคลึงกับ
ไทยในด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ เวียดนามได้ทาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ร่วมกับ
ประเทศอื่นๆ อาทิ สาธารณรัฐเกาหลี ซึง่ ผูล้ งทุนจะได้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงที่กล่าวด้วย
สรุปโดย คณะทางานฝ่ายวิชาการ
การจัดงานวันสถาปนา สพพ. ครบรอบปีที่ 10
เดือนพฤษภาคม 2558

