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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา
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สามารถติดตามขาวสาร
สาระนารูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดที่ 

 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE เดือนพฤษภาคม ฉบับท่ี 86 ที่ยังคงมาพรอมสาระ
นาอานมากมายอีกเชนเคย เริ่มตนกันที่ เรื่อง APEC 2019 : Connecting People, Building 
the Future ในคอลัมน Econ Focus และ เรื่อง เปดโอกาสการคาและการลงทุนในเปร ู
ในคอลัมน Sharing
 ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ

ดวยความปรารถนาดี
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ECONFF  CUS  CUS

      รอบความร วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟก 
      หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation - 
APEC) กอตั้งขึ้นเมื่อป 2532 เพื่อตอบสนองตอภาวะการพึ่งพา
ซึ่งกันและกันของสมาชิกเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
ที่เพ่ิมมากข้ึน โดยเอเปคมีเปาหมายในการสงเสริมการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และสรางการมีสวนรวมเปนประชาคมในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟก โดยในแตละป ผูนําและรัฐมนตรีเอเปคจะมาประชุม
รวมกันเพ่ือทบทวนความคืบหนาของการดําเนินงาน และกําหนด
เปาหมายหลักของความรวมมือในปตอ ๆ ไป ทั้งนี้ เปาหมายที่โดดเดน
ที่สุดของเอเปค คือ “เปาหมายโบกอร” ซึ่งเปนมติของการประชุม
ผูนําระดับรัฐมนตรีของเขตเศรษฐกิจเอเปค ในการประชุมเมื่อป 2537 
ณ เมืองโบกอร ประเทศอินโดนีเซีย ในการที่จะสงเสริมการเปดเสรี
ดานการคาและการลงทุนในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟก โดยเริ่มจาก
สมาชิกที่มีระดับการพัฒนาแลวภายใน ป 2553 และสําหรับสมาชิก
ที่มีระดับกําลังพัฒนาภายในป 2563 ปจจุบันเอเปคมีสมาชิก
รวม 21 เขตเศรษฐกิจ ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุน เกาหลีใต 
จีน ฮองกง นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สิงคโปร ฟลิปปนส ไทย จีนไทเป ชิลี เม็กซิโก ปาปวนิวกินี เปรู รัสเซีย 
และเวียดนาม โครงสรางเอเปค ประกอบดวย การประชุมระดับผูนํา 
รัฐมนตรี และ เจาหนาที่อาวุโส ดานความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และวิชาการ ดานการคาและการลงทุน ดานเศรษฐกิจ และดาน
งบประมาณและการบริหาร และคณะทํางาน คณะทํางานยอย
ดานตาง ๆ อีกหลายสาขา การประชุมเอเปคในแตละป จะมีการจัด
ประชุมแบงออกเปน 3 ครั้ง โดยคร้ังที่ 1 (SOM 1) และคร้ังที่ 2 
(SOM 2) จะเปนการประชุมเพื่อติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ของกรอบคณะทํางานในดานตาง ๆ สวนครั้งท่ี 3 (SOM 3) สวนใหญ
จะเปนการประชุมระดับผู นําเพ่ือหาขอตกลง แถลงการณร วม
ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว สําหรับการจัดประชุม
ในป 2562 นี้ ชิลีในฐานะเจาภาพไดกําหนดจัดการประชุมคร้ังที่ 1 
ในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2562 ครั้งท่ี 2 ในชวงเดือนพฤษภาคม 
2562 และคร้ังท่ี 3 ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2562 และการประชุม
ระดับรัฐมนตรีและผูนําในชวงปลายปดวย
 ในป 2562 สาธารณรัฐชิลีในฐานะเจาภาพการประชุมเอเปค 
ครั้ง ท่ี 26 ได กําหนดหัวข อหลัก คือ Connecting People, 
Building the Future หรือ เช่ือมโยงประชาชน เพื่อสรางอนาคต 
โดยมีเปาหมายหลัก ไดแกปาหมายหลก ไดแก

ก

APEC 2019 :APEC 2019 :  
Connecting People,Connecting People,  
Building the FutureBuilding the Future
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Digital Society - สังคมดิจิทัล เปนขอเสนอหลัก
เพื่อส งเสริมความร วมมือการขับเคล่ือนแผนงานอินเทอร  เน็ต
และ เศรษฐกิ จดิ จิ ทั ลของ เอ เปค  ( APEC  In te rne t  and 
Digital Economy Roadmap) ผลักดันใหการดําเนินงานเปนไปตาม
แผนงานและเกิดผลเป นรูปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติได จริง 
โดยกิจกรรมการดําเนินงานของสมาชิก ไดแก ปรับปรุงความเช่ือมโยง
ในภูมิภาคดวยระบบโทรคมนาคม พัฒนากฎระเบียบสําหรับนโยบาย
ด านดิ จิทัลที่มีประสิทธิภาพสอดคล องและครอบคลุม พัฒนา
กฎระเบียบสําหรับการคาอิเล็กทรอนิกสและการคาดิจิทัลระหวาง
เขตเศรษฐกิจเอเปค และการกําหนดยุทธศาสตร ของเอเปค
ดานการศึกษา ฝกทักษะและความรู ที่สะทอนการเขาถึงโอกาส

จากเทคโนโลยีใหม ๆ พัฒนาวิธีการชี้วัดการใชอินเทอรเน็ตและ
เศรษฐกิจดิจิทัลในเอเปค และจัดการประชุมระดับสูงดานอินเทอรเน็ต
และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางกัน

Integration 4.0 - การบูรณาการ 4.0 แนวทาง
ความรวมมือ ประกอบดวย สงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก
เศรษฐกิจเอเปคในหวงโซมูลคาโลก (GVCs) โดยดําเนินการทบทวน
ให มีความสอดคล องกับแผนงานและข อริ เ ริ่ มที่ ดํ า เนินงาน
อยู ในปจจุบัน เพื่อใหสามารถรองรับกับประเด็นใหม ๆ ที่อาจ
สงกระทบตอ GVCs อาทิ พรมแดนอัจฉริยะ (Smart Borders) 
โลจิสติกสอัจฉริยะ (Smart Logistics) การคาอัจฉริยะ (Smart Trade) 
และการเคลื่อนยายทักษะ (Smart Talent) 
 Women SMEs and Inclusive Growth - 
บทบาทสตรีตอ SMEs และการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม 
ขอเสนอความรวมมือ ไดแก สงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในสาขา
ธุรกิจที่ยังมีส วนรวมนอย ลดความเหลื่อมลํ้าทักษะความเขาใจ

และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ระหวางเพศ 
พัฒนาแนวทางการจัดเก็บและการใชขอมูลเกี่ยวกับความทาทาย
ที่เปนอุปสรรคตอสตรี จัดทําแผนงานวาดวยสตรีและการเจริญเติบโต
ที่ครอบคลุม (Roadmap for Women and Inclusive Growth) 
เพื่อเปนสวนหนึ่งในภาคผนวกของปฏิญญาผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค 
สงเสริมให MSMEs สามารถประกอบธุรกิจไดงายข้ึนในเขตเศรษฐกิจ
เอเปคดวยแนวทางตาง ๆ และการจัดเก็บขอมูล เพื่อนําไปประกอบ
การจัดทําขอบทดาน MSMEs ในรางขอเสนอความตกลงกรอบการคา
เสรีเอเปค (FTAAP) 
 Sustainable Growth - การเจริญเติบโตที่
ยั่งยืน  ขอเสนอความรวมมือ ได แก การปกปองมหาสมุทร
และระบบนิเวศนทางทะเลโดยการลดขยะทางทะเล (Marine Debris) 
ตอตานการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม 
(Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) สงเสริม
การใชพลังงานท่ียั่งยืน และพัฒนามาตรฐานรวมของเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) เปนตน

 กรอบการดํา เ นินกิจกรรมความร  วมมือภายใต  เอ เปค 
มีการสนับสนุนงบประมาณใหแกสมาชิกเขตเศรษฐกิจในการดําเนิน
กิจกรรมโครงการความรวมมือ โดยแหลงงบประมาณจะมาจาก
ทุนของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอง (Self-funded) และกองทุนเอเปค 
(APEC-funded) ซึ่งกําหนดเงินทุนสนับสนุนสูงสุดตอโครงการตอป 
ไมเกิน 120,000 เหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลาดําเนินงานโครงการละ
ประมาณ 18-21 เดือน โดยขอบข ายโครงการความร วมมือ
มีสองประเภท ไดแก โครงการทั่วไป (General Project Account: 
GPA) และโครงการพิ เศษที่ เกี่ยวข องกับการเป ดเสรีการค า
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และการลงทุน  (Trade & Investment L iberal izat ion 
& Facilitation Special Account: TILF) โดยหลักเกณฑสําคัญ
ในการพิจารณาขอเสนอโครงการ คือ ขอเสนอโครงการตองสนับสนุน
ประเด็นสําคัญของเอเปค ผลผลิต และผลลัพธ ของโครงการ
ตองปรากฏใหเห็นผลท่ีชัดเจน สนับสนุนการสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน และการทํางานรวมกัน ตลอดจนเกิดประโยชน
กับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคอยางครอบคลุม ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรม
สามารถดําเนินการไดหลากหลาย อาทิ การจัดสัมมนาและฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ การใหคําปรึกษา การจัดทําคู มือและแนวปฏิบัติ 
การจัดเก็บและแบงปนขอมูล รวมถึงการผลักดันโครงการความรวมมือ
ตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติตามประเด็นสําคัญที่กําหนดข้ึนในแตละป
 สําหรับประเทศไทย ท่ีผานมาการดําเนินโครงการความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจภายใตการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเอเปค
ยังมีไมมากนัก ดังนั้น เพื่อใชประโยชนจากการเปนสมาชิกเอเปค 
หนวยงานของไทยควรรณรงคเพื่อกระตุ นสรางการรับรู  การเพิ่ม
บทบาทในการใชประโยชนจากกรอบเอเปคเพ่ิมมากข้ึน โดยอาจมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการการถายทอดองคความรู และประสบการณ
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
หนวยงานที่เคยไดรับการสนับสนุนจากกรอบความรวมมือตาง ๆ  อาทิ 
กองทุนความตกลงการคาเสรี กองทุนความรวมมืออนุภูมิภาค รวมทั้ง 
กองทุนเอเปคดวย นอกจากน้ี เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
ขอจํากัดในประเด็นกรอบระยะเวลาในการย่ืนขอเสนอโครงการ โดยท่ี
เอเปคไดกําหนดเจาภาพการประชุมไวลวงหนา ซึ่งคาดหมายไดวา
ในแตละป ประเทศเจาภาพจะมีการกําหนดเปาหมายท่ีสะทอน
ตอประเด็นที่ตนใหความสําคัญและเศรษฐกิจโลก ดังนั้น หนวยงาน

ของไทยควรมีการเตรียมความพรอมลวงหนา
เพื่อจัดทําข อเสนอโครงการความร วมมือ
ทางเศรษฐกิจในรูปแบบกิจกรรมท่ีสามารถ
ดําเนินการไดอยางทันทวงที เชน การจัดสัมมนา
และฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหสามารถ
ใชประโยชนจากกองทุนเอเปคไดอยางเต็มที่
 โดยท่ีป 2562 ประเทศไทยรับหนาท่ี
เป นประธานอาเ ซียนและมีจุ ดยืน ในการ
เปนประเทศท่ีสนับสนุนการเปนสังคมท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม (Green Society) และการสราง
สังคมดิจิทัล (Digital Society) โดยตองสงเสริม
และแสวงหาหุนสวนเพ่ือความรวมมือใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงผลักดันความ
รวมมือตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติ โดยแนวคิดหลัก 

(theme) ในการเปนประธานอาเซียนของไทย คือ “Advancing 
Partnership for Sustainability” หรือ “รวมมือ รวมใจ กาวไกล 
ยั่งยืน” ซึ่งแตละคํามีความหมายที่เชื่อมโยงยุทธศาสตรของไทย
ในการดํารงตําแหนงประธานอาเซียน และบงบอกถึงทิศทาง
การขับเคล่ือนอาเซียนท่ีสําคัญ คือ ความย่ังยืน ความเช่ือมโยง 
และการมองไปสูอนาคต 
 ซึ่งหมายถึงการท่ีอาเซียนจะตองร วมมือกันอยางใกลชิด
ในทุกภาคสวนบนพ้ืนฐานของผลประโยชนรวมกันทั้งภาคีภายนอก
ภูมิภาคและประชาคมโลก เพ่ือกาวไปขางหนาดวยกันอยางมีพลวัต 
สู อนาคตท่ีมีความย่ังยืนในทุกมิติ อันจะนํามาซ่ึงความกินดีอยู ดี
และสันติสุขของประชาชนอาเซียน 
 นอกจากน้ี ไทยมีกรอบความรวมมือกับตางประเทศท้ังในระดับ
ทวิภาคี อนุภูมิภาค พหุภาคี และองคกรระหวางประเทศ ดังนั้น 
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอาจมีการนําประเด็นหลักในกรอบ
ความรวมมือตาง ๆ ที่สอดคลองกับเปาหมายหลักของเอเปค 
มาประกอบการจัดทําขอเสนอ ทาที และโครงการความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจของไทย เพื่อบูรณาการความรวมมือในกรอบตาง ๆ 
และพัฒนาความเปนหุนสวนระหวางกันตอไป

โดย นายเมธี ลายประดิษฐ

แหลงขอมูลอางอิง :
การดําเนินงานกรอบเอเปคของกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



7

ECONECON  REVIEWREVIEW

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ป 2562
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงอื่น ๆ 
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ อัตราการใชกําลังการผลิต
ในเดือนมีนาคม 2562 อยูที่รอยละ 74.4

7

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2562 หดตัวร อยละ 2.5
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว 
อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงอ่ืน ๆ อุตสาหกรรม
การผลิตเหล็กและเหล็กกลาข้ันมูลฐาน และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยาง
อื่น ๆ

อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงอื่น ๆ 
ดัชนีผลผลิตหดตัวร อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เปนการลดลงในกลุมสินคา Hard Disk Drive เปนหลัก 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอุปกรณจัดเก็บข อมูล
เปน SSD รวมทั้งการจัดเก็บขอมูลแบบคลาวด (Cloud) 

อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน 
ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 11.3 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เปนการลดลงจากเหล็กแผนรีดรอน 
เหล็กแผนรีดเย็น เหล็กแผนเคลือบดีบุก เหล็กเสน
ขอออย และเหล็กรูปพรรณรีดรอนเปนหลัก เน่ืองจาก
ผูผลิตบางรายยังคงหยุดผลิตชั่วคราว รวมทั้งการชะลอ
คําส่ังซื้อจากลูกคา

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 10.4 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปก อน เป นการลดลงในกลุ มสินค ายางแผน
และยางแทงเปนหลัก เนื่องจากสภาพอากาศท่ีแหงแลง
และรอนจัดสงผลใหนํ้ายางออกนอย

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว อาทิ 
อุตสาหกรรมการผลิตการผลิต เภ สัชภัณฑ   เคมีภัณฑ ที่ ใช 
รักษาโรค อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต และอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ไดจากการกล่ันปโตรเลียม

อุตสาหกรรมการผลิตการผลิตเภสัชภัณฑ เคมีภัณฑ 
ที่ใชรักษาโรค ดัชนีผลผลิตขยายตัว รอยละ 13.3
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพ่ิมขึ้น
ในกลุ มยาเม็ด (ยาลดกรด) และยาน้ํา (ยาลดไข 
และยาแกไอ) เปนหลัก เน่ืองจากผู ผลิตรายหนึ่ง
สรางโรงเก็บรักษาผลิตภัณฑยาเปนที่เรียบรอยแลว 
ทําให สามารถรองรับการผลิตยาที่ เพิ่มมากข้ึนได  
รวมท้ังนี้การแกไขเคร่ืองจักรท่ีมีปญหาในเดือนกอน
เสร็จส้ิน ทําใหกลับมาผลิตไดตามปกติ

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 2.5 
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพิ่มขึ้นจากรถปคอัพ 
รถยนตนั่งขนาดเล็ก และรถยนตนั่งขนาดกลางเปนหลัก เนื่องจาก
ความตองการรถยนตเพิ่มขึ้นทั้งในทั้งประเทศและตางประเทศ 
โดยเฉพาะลูกคาจากตะวันออกกลาง และยุโรป

อุตสาหกรรมการผลิตที่ไดจากการกล่ันปโตรเลียม ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวร อยละ 2.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปก อน 
เปนการเพิ่มขึ้นจากการผลิตนํ้ามันเบนซิน 95 เปนหลัก เน่ืองจาก
ความตองการในประเทศเพิ่มขึ้น
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     มิภาคลาตินอเมริกา  เป นภูมิภาคที่ คนไทยอาจ
     ไม ค อย รู  จักมากนัก  โดยหมายถึงกลุ มประเทศ
ในแถบอเมริกากลางต้ังแตเม็กซิโก ไปจนถึงอเมริกาใต ซึ่งเปน
ภูมิภาคท่ีใชภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกสเปนภาษาประจําชาติ 
จากการที่ทั้ง 2 ภาษามีรากศัพทที่พัฒนามาจากภาษาลาติน ภูมิภาคนี้
จึงถูกขนานนามวา ลาตินอเมริกา และจากความความสมบูรณ
และหลากหลายดานทรัพยากรรธรรมชาติ จึงไดรับความสนใจ
จากนักลงทุนต างชาติเนื่องจากถือเป นตลาดใหมที่มีศักยภาพ
ในการเปนแหลงวัตถุดิบ ทั้งในสาขาเหมืองแร พลังงาน และผลิตภัณฑ
จากสัตว บกและสัตว นํ้า ทั้ง น้ี ไทยมีความสัมพันธ ทางการค า
รวมกับภูมิภาคลาตินอเมริกาสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก บราซิล 
เม็กซิโก อารเจนตินา ชิลี และเปรู ตามลําดับ โดยเฉพาะเปรู
เป นหนึ่งในประเทศท่ีมีศักยภาพรองรับการลงทุนจํานวนมาก 
และรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากนักลงทุนตางชาติในสาขา
ต าง ๆ อย างกว างขวาง รวมทั้ งมีการประชาสัมพันธ ข อมูล 
และเชิญชวนด านการส  ง เสริมการลงทุนแก ประเทศต าง  ๆ 
อยางตอเนื่อง
 เปรู เป นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ ประกอบดวยเขตภูเขาสูง และปาดิบชื้น เขตภูเขา
อุดมไปดวยทรัพยากรแรธาตุที่สําคัญ ไดแก ทองแดง ตะกั่ว เงิน 
สังกะสี ดีบุก นํ้ามันและกาซธรรมชาติ จึงเป นประเทศผู ผลิต
แรธาตุรายใหญของโลก และมีการเขาไปลงทุนจากตางประเทศ
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในสาขาเหมืองแร โดยในป 2560 
มีมูลคาการลงทุนสูงกวา 16,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสาขา
ที่มีการลงทุนสูงสุด 4 อันดับแรก ไดแก เหมืองแร โครงสรางพื้นฐาน 
ไฮโดรคารบอน และไฟฟา ซึ่งเปนสาขาที่กอใหเกิดการพัฒนาประเทศ

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

และเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ในสวนของภาคการคา เปรูเพิ่มการนําเขา
รถยนตสวนบุคคลจากตางประเทศสูงขึ้นถึง 4.5 เทา ระหวางป 
2549 - 2559 และยังเปนประเทศท่ีมีอัตราเงินเฟอและหนี้สาธารณะ
คอนขางตํ่า
 นอกจากการลงทุนสาขาเหมืองแร รัฐบาลเปรูยังใหความสําคัญ
กับการพัฒนาประเทศโดยการลดชองวางในดานโครงสรางพื้นฐาน
ภายใตแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานแหงชาติ ซึ่งครอบคลุมถึง
การพัฒนาด านพลังงาน สาธารณูปโภค การส่ือสาร สุขภาพ 
(โรงพยาบาล) และการศึกษา (โรงเรียน) โดยเปดใหมีการรวมลงทุน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ (Public - Private 
Partnership) และโครงการเกี่ยวกับอสงัหาริมทรัพย โดยใหสิทธิพิเศษ
ทางดานภาษีกับบริษัทตางชาติที่เขามาลงทุนในโครงการกอสราง
และการทําเหมืองแร โดยมีขอกําหนดเงินลงทุนขั้นตํ่า 5 ลานเหรียญ

เปดโอกาสการคา
และการลงทุนในเปรู

ภู
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สหรัฐฯ ในสาขาท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ และ 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
สําหรับสาขาไฮโดรคาร บอนและการทําเหมืองแร  ส วนภาค
เกษตรกรรมไมมีการกําหนดเงินลงทุนขั้นตํ่า ภายใตระยะเวลา
ตามขอกําหนด คือ ขั้นตํ่า 10 - 60 ป โดยนักลงทุนตางชาติจะไดรับ
การปฏิบัติและการอํานวยความสะดวกเช นเดียวกับนักลงทุน
ในประเทศ เชน การเคลื่อนยายเงินทุนโดยเสรีรวมถึงการปนผลกําไร
นํากลับในสกุลเงินตางชาติ การลงทุนโดยไมตองมีหุ นสวนทองถ่ิน
การเขาถึงสินเชื่อทั้งในประเทศและระหวางประเทศ และการเขาถึง
กลไกจัดการความขัดแยงสากล มีการจัดสรรสิทธิพิเศษมาตรการ
เก็บภาษีคงที่ และไดรับการอุดหนุนภาษีมูลคาเพิ่มในชวงเริ่มตน
โครงการเปนเวลาอยางนอย 2 ป รวมถึงการปรับลดโครงสรางภาษี 
และการกระจายตัวของภาษี เช น ภาษีทั่วไปเฉล่ีย (Average 
Nominal tariff) จากรอยละ 16.3 ในป 2536 เหลือรอยละ 2.2 
ในป 2560 รวมถึงไมเก็บภาษีตามมูลคา (ad valorem tariff) 
ในสินคา 4,224 รายการ
 ในป 2560 สาขาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศหลัก
ของเปรูมี 3 สาขา ประกอบดวย เหมืองแร รอยละ 21.9 การสื่อสาร 
รอยละ 20.6 และการเงิน รอยละ 18.1 โดยมีปริมาณการลงทุน
เพิ่มข้ึนทุกป ซึ่งแสดงใหเห็นวา เปรูมีนโยบายเปดรับและสงเสริม
การลงทุนจากต างประเทศเพิ่มมากขึ้น และได รับความสนใจ
จากนักลงทุนตางชาติเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน สําหรับสัดสวน
นักลงทุนจากตางชาติ พบวา ประมาณรอยละ 50 ของการลงทุน
จากต างชาติในเปรูทั้ งหมดมาจาก 3 ประเทศ ได แก  สเปน 
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา สวนอีกรอยละ 35 มาจาก
ประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกา อเมริกาเหนือ และยุโรป นอกจากนั้น 
อีกรอยละ 15 มาจากประเทศอ่ืน ๆ โดยประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ยังเขาไปลงทุนในระดับตํ่า ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากระยะทาง
ที่อยู ไกลกัน ขอจํากัดดานภาษา และอาจยังไมทราบถึงขอมูล
และสิทธิประโยชนการสงเสริมการลงทุนของเปรู
 สถานะปจจุบันเปรูมีโครงการลงทุนเหมืองแรที่อยู ระหวาง
การกอสรางจํานวน 7 โครงการ และอยู ระหวางกระบวนการ
กอนการดําเนินการในชวงป 2563 - 2568 อีก 41 โครงการ
ทั่วประเทศ เพื่อกระจายความเจริญไปสู ทุกเมือง ซึ่งส วนใหญ
เปนเหมืองทองแดง เนื่องจากรัฐบาลเปรูตั้งเป าหมายการผลิต
และสงออกทองแดงเพิ่มขึ้นจากปจจุบันรอยละ 30 ในป 2564 
นอกจากน้ันเปนเหมืองทองคํา เงิน เหล็ก สังกะสี ตะก่ัว และฟอสเฟส 
โดยไดมีการปรับปรุงกฎระเบียบขยายระยะเวลาใหเชาพื้นของภาครัฐ
ขั้นต่ําเปน 30 ป แกบริษัทตางชาติที่เขามาลงทุน โดยตองมีการ
จัดสงแผนการกอสราง แผนงานดําเนินงาน และรายงานการศึกษา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึงหลักฐานทางการเงิน แกรัฐบาลเปรู
ในการพิจารณาอนุญาตครอบครองพ้ืนที่เพื่อทําเหมืองแร นอกจากน้ี 

ยังใหสิทธิประโยชนดานภาษี เชน การทยอยลดภาษีเงินไดของบริษัท 
เพิ่มอัตราเงินปนผล รวมถึงปรับปรุงอัตราภาษีเหมือง และการลด
หรือยกเวนภาษีศุลกากรสําหรับนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ
 นอกจากน้ี เปรูมีการจัดทําความตกลงการคาเสรี (Free Trade 
Agreement: FTA) เปนจํานวนมาก ประกอบดวย ความตกลง
การคาเสรีแบบพหุภาคีกับสหภาพยุโรป และกลุมประเทศอเมริกาใต 
(MERCOSUR) และแบบทวิภาคีกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก
เกือบทุกประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก กลุมประเทศ
ลาตินอเมริกา 11 ประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน เกาหลี 
ญี่ปุน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน และเวียดนาม โดยในป 2560 
เปรูไดรับการจัดอันดับความงายในการทําธุรกิจเปนอันดับที่ 58 
ของโลก โดยเปนอันดับที่ 3 ในทวีปอเมริกาใต รองจากเม็กซิโก 
และชิลี รวมถึงไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือดานการลงทุน
จากองคการอิสระนานาชาติ ใหเปนอันดับที่ 2 ในทวีปอเมริกาใต 
รองจากชิลี นอกจากความตกลง FTA แลว เปรูยังมีการจัดทําความ
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ตกลงเพื่อสงเสริมและคุมครองการลงทุนทวิภาคีกับประเทศตาง ๆ 
ในสหภาพยุโรป มากถึง 14 ประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความพรอม
ในการรองรับการคาและการเปดเสรีดานการลงทุนจากตางประเทศ
 สําหรับความสัมพันธกับประเทศไทย ไทยและเปรูมีมูลคา
การคารวมเฉลี่ย 534.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป (ป 2556 - 2560) 
โดยความตกลงการคาเสรีไทย - เปรู ถือเปนความตกลงดานเศรษฐกิจ
แบบทวิภาคี  ซึ่ งมีผลบัง คับใช  เมื่อวันที่  31 ธันวาคม  2554 
ครอบคลุมเรื่องการเปดเสรีการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน 
การอํานวยความสะดวกทางการคา และความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ตาง ๆ โดยมีสาระสําคัญ ไดแก การเรงลดภาษีนําเขาบางสวน 
(Early Harvest) สัดสวนจํานวนรอยละ 70 ของรายการสินคาทั้งหมด 
เพื่อนํารองเปดประตูใหสินคาไทยเขาสูตลาดลาตินอเมริกา สําหรับ

อีกรอยละ 30 กําลังอยูระหวางการเจรจามาตั้งแตป 2555 ซึ่งไทย
และเปรูมีโครงสรางการผลิตที่เกื้อหนุนกัน กลาวคือ สินคาสงออก
ของเปรูมายังไทยเปนสินคาวัตถุดิบหรือสินคาอุตสาหกรรมข้ันตน
ซึ่งไทยมีความจําเปนตองนําเขาอยูแลว เชน สินแรทองคํา ทองแดง 

ตะก่ัว ดีบุก อาหารสัตว ดายและผาผืนทําจากฝายและขนสัตว 
จึงเปนทางเลือกหนึ่งของไทยในการนําเขาวัตถุดิบในราคาถูกจากภาษี
นําเข าท่ีลดลง ในขณะที่สินคาส งออกของไทยไปเปรูส วนใหญ
เปนสินคาอุตสาหกรรม เช น รถกระบะ ซึ่งใช ในอุตสาหกรรม
เหมืองแรและการเกษตร รวมถึงยางรถยนต หลอดไฟฟา เครื่องซักผา 
และคอมพิวเตอร  ซึ่งเปรูยังพ่ึงพาการนําเข าจากตางประเทศ 
จึง เป นการเ ก้ือหนุนกันมากกว าการแข ง ขัน  ดังนั้น  ภาครัฐ
จึงควรสงเสริมโอกาสในดานการคาและการลงทุนระหวางกัน
อยางตอเนื่อง แมวาภูมิภาคลาตินอเมริกามีระยะทางไกลจากไทยมาก 
ซึ่งอาจสงผลใหมีตนทุนการขนสงคอนขางสูง การเลือกใชเทคโนโลยี
สมัยใหมในการดําเนินธุรกิจ เช น การพาณิชย อิเล็กทรอนิกส  
(E-Commerce) จึงอาจเปนทางเลือกที่จะลดคาใชจายและเช่ือมโยง

การคาระหวางกัน รวมถึงกิจกรรมการจับคู ธุรกิจ การวิเคราะห
การเช่ือมโยงของหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑเปาหมาย ตลอดจน
ความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาการประกอบการในสาขา
ที่แตละฝายมีศักยภาพระหวางกัน

โดย นายสรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล

แหลงขอมูลอางอิง : 
1. เอกสาร “Why Invest in Peru”

2. เอกสาร “Investment Projects 2018 – 2021”
3. เว็บไซต https://www.investinperu.pe

4. เอกสาร Peru’ Mining and Metal Investment 
Guide 2019 – 2020 โดย ProInversion (Private Investment 

Promotion Agency)
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คณะผู บริหาร และเจาหนาที่ สศอ. รวมกันรดนํ้าขอพร 
นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส าหกร รม  เ นื่ อ ง ใ น โ อก าส วั น ส งก ร านต   2 5 62
วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

นายอิทธิชัย  ยศศรี  รองผู อํ านวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เปนประธานกลาวเปดงาน “ประชาสัมพันธเปดตัวรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน 
ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ  และการอบรมหลักเกณฑการคัดเลือก 
และเกณฑการตัดสิน” วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย

นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม แถลงขาว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 
และไตรมาสแรก ป 2562” วันที่ 30 เมษายน 2562 
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอดิทัต วะสีนนท รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม วันท่ี 30 เมษายน 2562 
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



สศอ. เฝาทูลละอองธุลีพระบาทสศอ. เฝาทูลละอองธุลีพระบาท

ในการเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธบรมราชาภิเษก ในการเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธบรมราชาภิเษก 

ระหวางวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2562ระหวางวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2562


