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➢นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนของประเทศในภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้



ค่ำจ้ำงแรงงำน



ค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต ่ำในภูมิภำค ปี 2020

ประเทศ ค่ำจ้ำงแรงงำนขัน้ต ่ำรำยวนั ค่ำจ้ำงแรงงำนขัน้ต ่ำรำยเดอืน

กัมพูชำ 180-260 บำท เดือนละประมำณ 4,000 – 5,700 บำท

เวียดนำม 285- 300 บำท เดือนละประมำณ 6,280-6,600 บำท

ลำว 170 บำท

พม่ำ 113 บำท

ไทย 313-336 บำท

ฟิลิปปินส์ 300-320 บำท

อินโดนีเซีย 168-420 บำท

มำเลเซีย 395 บำท

สิงคโปร์ เดือนละประมำณ 124,894 บำท

บรูไน เดือนละประมำณ 78,393 บำท

ที่มำ: Surisa Srikunsab (2019), www. businesstoday.co

หมำยเหตุ: อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนรำยเดือน คิดจำกจ ำนวนวันท ำงำน 22 วัน จันทร์-
ศุกร์ ไม่นับวันเสำร์-อำทิตย์ ขณะท่ีอัตรำแลกเปล่ียนใช้อัตรำสกุลเงินท้องถิ่น หรือ
สกุลเงินดอลลำร์สหรััฐ แปลงเป็นเงินบำท ณ เดือนธันวำคม 2562



นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนของ

ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



ประเทศสิงคโปร์ 
นักลงทุนสนใจมำลงทุนเป็นอันดับ 1 ของภูมิภำค

✓ ชำวต่ำงชำติสำมำรถถือหุ้นกิจกำรต่ำง ๆ ได้ในสัดส่วน 100% เกือบทุกประเภท 

กิจกำร

✓ ธุรกิจด้ำนกระจำยเสียงและกำรจัดสรรคลื่นควำมถ่ี กฎหมำยระบุให้ต่ำงชำติถือ 

หุ้นสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 49

✓ ธุรกิจด้ำนหนังสือพิมพ์ ต่ำงชำติสำมำรถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5

✓ อำชีพต้องห้ำมต่ำงชำติเข้ำมำประกอบธุรกิจ คือ ธุรกิจด้ำนกฎหมำยและ

กำรประกอบอำชีพทนำยควำม

✓กำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงชำติมีควำมเข้มงวดพอสมควร

✓บริษัทต่ำงชำติสำมำรถเช่ำท่ีดินได้ โดยมีระยะเวลำเช่ำขั้นต้น 30 ปี 

และขยำยเวลำได้ถึง 60 ปี



ประเทศมำเลเซีย

✓ กำรลดหย่อยภำษีเงินได้ถ้ำเขำ้ขำ่ย Pioneer Status 
✓ กำรลดหย่อนภำษีอำกรส ำหรับทุน (Investment Tax Allowances)
✓ กำรตั้งโรงงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรมของรัฐ สิทธิในกำรได้รับเงิน
ช่วยเหลือ หรือเงินกู้

✓อุตสำหกรรมที่ต้องมีกำรสนับสนนุเป็นพิเศษ อำทิเช่น ภำคอุตสำหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีขัน้สูง กำรผลิตส่วนประกอบและช้ินส่วนยำนยนต์ ยกเว้น
ภำษีเงินได้ทั้งหมด 5 ปี 

✓ กำรน ำเข้ำสินค้ำทุนสำมำรถน ำมำหักค่ำใช้จ่ำยได้ร้อยละ 60
(กรณีที่เป็นกำรลงทนุใน                          เขตที่รัฐบำลส่งเสริม)

✓กำรผลิตเคร่ืองจักหนักกำร                    ลดหย่อน ภำษีเงินได้
ร้อยละ 70 ของอัตรำปกติ



ประเทศอินโดนีเซีย

เศรษฐกิจที่ใหญ่ มีแรงงำนจ ำนวนมำก และตลำดผู้บริโภคเติบโตเร็ว   
✓ กำรคืนภำษีอำกร (Drawback) ส ำหรับกำรน ำเข้ำสินค้ำและวัตถุดิบ
เพ่ือน ำมำผลิตเป็นสินค้ำส ำเร็จรูปแล้วส่งออก
✓กำรยกเว้นภำษีอำกรขำเขำ้ ภำษีสรรพสำมิต ภำษีเงินได้
✓ กำรยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิมส ำหรับกำรน ำเขำ้สินค้ำทนุ และเคร่ืองมือต่ำง ๆ 
รวมทั้งวัตถุดิบทีใ่ช้ในกำรผลิต
✓ กำรชดเชยกำรขำดทุนเป็นระยะเวลำ 5 ปี และขยำยได้อีก 5 ปี 
✓ บริษัทต่ำงชำติมีสิทธิในกำรเพำะปลูก กำรใช้ที่ดินรัฐเป็นเจ้ำของ 
(State Owned Land) เวลำสูงสุด 95 ปี 



ประเทศฟิลิปปินส์
• กิจกำรทีจ่ดทะเบยีน BOI
✓ ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคล โครงกำรใหม่ทีเ่ป็นโครงกำรบุกเบิก
(Pioneer Status) 6 ปี โครงกำรใหม่ที่มไิด้เป็นโครงกำรบุกเบิก 4 ปี
✓ กำรยกเว้นภำษีน ำเขำ้
✓ กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมทำ่เรือ ภำษีส่งออก และค่ำธรรมเนียมกำรน ำเขำ้
• กิจกำรทีจ่ดทะเบยีนกบั PEZA
✓ ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 4 ปี และขยำยได้อีกไม่เกิน 4 ปี หลังจำกน้ันเลือก
เสียภำษีเงินได้ในอัตรำพิเศษ ร้อยละ 5 ของรำยได้รวม แทนกำรเสียภำษีเงินได้
และภำษีท้องถิ่นทั่วไป
✓กำรยกเว้นภำษีน ำเขำ้ เคร่ืองจักร อุปกรณช้ิ์นส่วนอะไหล่และวัตถุดิบทัง้หมด
✓สิทธิพ ำนักถำวร ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติและครอบครัว มีสิทธิพ ำนักถำวร 
หำกมีกำรลงทุนเร่ิมต้นไมน่อ้ยกว่ำ 150,000 ดอลล่ำร์สหรัฐฯ



ประเทศกัมพูชำ

✓ ยกเว้นภำษีก ำไร (Profit Tax) เป็นเวลำ 3-9 ปี

✓ กำรคิดค่ำเสื่อมรำคำในอัตรำพิเศษ 40% 

(กรณีไม่เลือกรับกำรยกเว้นภำษีก ำไร)

✓ ยกเว้นภำษีน ำเข้ำ วัสดุก่อสร้ำง เครื่องมือเครื่องจักรในกำรผลิต

✓ยกเว้นภำษีน ำเข้ำ วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต ส ำหรับผลิตเพ่ือกำรส่งออก

✓ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพ่ิม (VAT) ส ำหรับสินค้ำที่น ำมำเป็นส่วนประกอบของ
สินค้ำส่งออก

✓จ ำกัดสิทธิชำวต่ำงชำติส ำหรับกำรถือหุ้นทั้งหมดในกำรประกอบกิจกำร
เหมืองอัญมณี โรงสีข้ำว ทอผ้ำไหม ไม้แปรรูป และแกะสลักหิน  กำร
ประกอบกิจกำรดังกล่ำว จ ำต้องมีผู้ถือหุ้นชำวกัมพูชำร่วมถือหุ้นด้วย



ประเทศลำว

✓ กำรยกเว้นภำษีน ำเข้ำยำนพำหนะเพ่ือกำรผลิต เครื่องจักร

และอุปกรณ ์วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต

✓ ยกเว้นภำษีส่งออกส ำหรับสินค้ำส่งออกและส่งออกต่อ (Re-Export)

✓ ลดอัตรำภำษีก ำไรให้กับธุรกิจที่ตั้งห่ำงไกล พิจำรณำตำมเขตพ้ืนที่

✓ ได้รับสิทธิพิเศษทำงศุลกำกร (GSP) จำกประเทศที่พัฒนำแล้ว อำทิเช่น 
เส้ือผ้ำ รองเท้ำ อัญมณี เครื่องประดับ



ประเทศพม่ำ

เปำ้หมำยให้นักลงทุน ลงทุนในทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือให้เกิดกำรกระจำย
รำยได้ พัฒนำฝีมือแรงงำน และพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตข้ันสูงในประเทศ

✓ ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ในช่วง 3 ปีแรก

✓ ยกเว้นหรือลดหย่อนภำษีเงินได้ จำกกำรน ำผลก ำไรกลับไปลงทุนใหม่
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี

✓ ธุรกิจส่งออกจะได้รับกำรลดหย่อยภำษีเงินได้ 50% ของผลก ำไรที่ได้จำก
กำรส่งออก

✓ ได้รับสิทธิในกำรหักค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ                       
(R&D) ออกจำกกำรค ำนวนรำยได้พึงประเมิน



ประเทศเวียดนำม

• สิทธิประโยชนก์ำรลงทุนในเวียดนำมแตกต่ำงกันไปตำมเขตเศรษฐกิจ

✓ Export Processing Zone เนน้กำรผลิตเพ่ือกำรส่งออก

✓ Industrial Zone อุตสำหกรรมกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศ

✓ Hight Tech Zone ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ กำรผลิต

สินค้ำที่ใช้เทคโนโลยีกำรผลิตขั้นสูง

✓ กำรลดหย่อยภำษีเงินได้นิติบุคคล

✓ กำรยกเว้นภำษีศุลกำกร

✓ สำขำที่ส่งเสริม อำทิ กำรผลิตวัตถุดิบ กำรผลิตพลังงำน 

กำรผลิตที่ใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง ฯลฯ



ประเทศไทย

เนน้อุตสำหกรรมที่จะช่วยน ำไปสู่กำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้ก้ำว
ไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง

✓ ต่ำงชำติถือหุ้น 100% ยกเว้นเกษตรกรรม เหมืองแร่ กิจกำรบริกำร และ
สำธำรณูปโภคบำงประเภท

✓ ยกเว้น/ลดหย่อนอำกรขำเข้ำเครื่องจักร

✓ ยกเว้นอำกรขำเข้ำวัตถุดิบผลิตเพ่ือกำรส่งออก

✓ อนญุำตให้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน (เข้ำข้อยกเว้นบำงประกำร)



ประเทศบรูไน

บรูไนจัดเป็นประเทศที่มีควำมปลอดภัยมำกที่สุดในเอเชีย และกำรเมืองมี
เสถียรภำพ

✓ สนับสนนุกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศเกือบทุกสำขำ

✓ อนญุำตให้ต่ำงชำติถือหุ้นได้ 100% ในทุกสำขำ ยกเว้น

อุตสำหกรรมที่ใช้ทรัพยำกรภำยในประเทศ และควำมมั่นคงทำงอำหำร 

ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นภำยในประเทศอย่ำงนอ้ย 30%

✓ สำขำเกษตร ประมงและกำรแปรรูปอำหำร (Pioneer Industry) 

ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลำ 5-8 ปี

✓ ยกเว้นภำษีน ำเข้ำวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณแ์ละชิ้นส่วน



ประเทศติมอร-์เลสเต

สิทธิประโยชนท์ำงภำษีแบ่งออกเป็น 3 เขต

✓ เขต A กำรลงทุนในกรุงดิลี ได้รับกำรยกเว้นภำษีเป็นเวลำ 5 ปี

✓ เขต B กำรลงทุนนอกเขตดิลี (เขตเทศบำล) ได้รับกำรยกเว้นภำษี
เป็นเวลำ 8 ปี

✓ เขต C กำรลงทุนในเขต เศรษฐกิจพิเศษ ได้รับกำร
ยกเว้นภำษี 10 ปี

✓ ยกเว้นภำษีขำยสินค้ำและอุปกรณท์ั้งหมดที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงหรือ
บริกำรโครงกำรลงทุน 100 %



สรุป

ด้วยนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนของประเทศในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นกำรส่งเสริมกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ ซึ่ง
เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเจริญเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภำค 
ทั้งน้ีกำรลงทุนจำกนอกประเทศจะส่งเสริมกำรขยำยฐำนกำรผลิตและกำรจ้ำง
งำนภำยในภูมิภำค  ช่วยสร้ำงบรรยำกำศทำงกำรลงทุนในอุตสำหกรรม
เปำ้หมำย กำรเปิดเสรีกำรลงทุน ฯลฯ 



แบบฝึกหัด

1. นโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุนของประเทศต่ำง ๆ มีวัตถุประสงค์
มุ่งเนน้ด้ำนใดเป็นส ำคัญ

2. เหตุใดประเทศสิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่มีนักลงทุนสนใจมำกที่สุด 

3. ประเทศใดในภูมิภำค ที่ได้รับสิทธิพิเศษทำงศุลกำกร (GSP) 

4. จงอธิบำยสิทธิประโยชนท์ี่นักลงทุนจะได้รับจำกกำรเข้ำไปลงทุน

ในประเทศติมอร-์เลสเต

5. กำรประกอบกิจกำรของต่ำงชำติในประเทศไทย สำขำใดบ้ำงที่ไม่  

อนญุำตให้ต่ำงชำติถือหุ้น 100%

6. จงวิเครำะห์กรณีศึกษำและตอบค ำถำม (แนบไฟล์เอกสำรในบทเรียน
ออนไลน)์
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