ส่องอุตสาหกรรมรองเท้าในกั
ใน มพูชา...โอกาสขยายฐานการผลิ ตของผูป้ ระกอบการไทย
โดยฝา่ ยวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่

งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
อุตสาหกรรมรองเท้าเป็ นหนึงในอุตสาหกรรมสําคัญของกัมพูชา ด้วยมูลค่าส่งออกราว
ราว 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ต่อปี และเป็ นแหล่งจ้างงานราว 7 หมืนคน ขณะเดียวกันยังเป็ นอุตสาหกรรมทีมีม แี นวโน้มขยายตัวต่อเนือง
ด้วยปปจั จัยเกือ( หนุ นหลายประการทีด งึ ดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะค่
ฉพาะค่าจ้างแรงงานที
งแรง
อ ยู่ในระดับตํา
และสิทธิพเิ ศษทางภาษี จึงนับเป็ นโอกาสของผู
โอกาส
ป้ ระกอบการไทยในการขยายฐานการลงทุ
ขยายฐานการลงทุนอุตสาหกรรมรองเท้า
ไปกัมพูชา เพือปลดล็อกข้ข้อจํากัดด้านต้นทุนค่าจ้างแรงงานทีส ูงขึน( และภาวะแรงงานตึ
ภาวะแรงงานตึงตัว อีกทัง( ตัง( แต่วนั ที
1 มกราคม 2558 ยังต้องเผชิญกับการตัดสิทธิพเิ ศษทางภาษีจากสหภาพยุโรป (European
European Union : EU) อีกด้วย
ภาพรวมอุอุตสาหกรรมรองเท้ าของกัมพูชา
ท่าเรือ Cai Mep (Sihanoukville
Sihanoukville Port)
อุตสาหกรรมรองเท้าเป็ นภาคการผลิตสําคัญทีม นี ักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในกัมพูชาอย่
า างต่อเนือง
รองจากอุตสาหกรรมสิ
ต สาหกรรมสิง ทอและเครือ งนุ่ ง ห่ม ในปี 2556 มีโ ครงการลงทุน ผลิต รองเท้า ทีไ ด้รบั อนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของกัมพูชา (Cambodian
Cambodian Investment Board : CIB) จํานวน 14 โครงการ
มากเป็ นอันดับ 2 รองจากการลงทุ
ลงทุนผลิตสิง ทอและเสื(อผ้าสําเร็จรูปทีม จี ํานวน 73 โครงการ ส่งผลให้ปจั จุบนั
กัม พูช ามีโ รงงานผลิต และส่ง ออกรองเท้
ออก
า ราว 60 โรงงาน ตลาดส่งออกสํา คัญ คือ EU ญีปุ่น และสหรัฐ ฯ
ทัง( นี( การลงทุน ในอุต สาหกรรมรองเท้า ส่ว นใหญ่เ ป็ น นักลงทุน จากไต้ห วัน มีส ดั ส่ว นกว่า ร้อยละ 50 ของ
จํานวนโครงการลงทุนผลิตรองเท้าของต่างชาติทงั ( หมดในกัมพูชา รองลงมา คือ จีน เกาหลีใต้ และญีป ุ่น ขณะที
นักลงทุนไทยทีไ ด้รบั อนุ มตั โิ ครงการลงทุ
ครงการ นมีจํานวน 4 ราย คือ บริษทั Combo Shoes บริษทั Dance Supply
บริษทั Aerosoft Summit Footwear และบริษทั DSL2 Enterprise โรงงานผลิตรองเท้าส่วนใหญ่มกั ตัง( โรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะในกรุ
โดยเฉพาะ
งพนมเปญ และพืน( ทีใ กล้เคียงโดยรอบ เนืองจาก
สามารถขนส่งสินค้าต่อไปยังท่าเรือสีหนุ วลิ ล์ ซึง อยู่ห่างออกไปราว 230 กิโลเมตร เพือส่งออกไปต่
ออกไป างประเทศ
ได้สะดวก ขณะทีก ารลงทุนบางส่วนอยู
น ใ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษทีต ดิ ชายแดนเวียดนาม อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
Manhattan Special Economic Zone ในจังหวัดสวายเรียง ซึง สามารถส่งออกไปต่ต่างประเทศผ่านท่
น าเรือนํ(าลึก
Cai Mep ในจังหวัด Ba Ria-Vung
Vung Tau ของเวียดนาม ซึงอยู่ห่างออกไปราว 80 กิโลเมตร
ล
อย่างไรก็ตาม
กัมพูชายังไม่มีมคี วามพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค รวมทัง( เส้นทางคมนาคมยังไม่ค่อยสะดวก
สะดวก ถนนหลายช่วง
ยัง เป็ น ถนนไม่ไ ด้ล าดยาง ดัง นั น( การเลือ กลงทุน ในพื(น ทีนิค มอุต สาหกรรมหรือ เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษทีม ี
ระบบสาธารณู ปโภคค่ค่อนข้างพร้อมและห่างจากท่าเรือขนส่งสินค้าไม่มากนั
าก กจะช่วยขจั
ขจัดอุปสรรคดั
สรรค งกล่าวได้

โรงงานทีต งั ( อยูในนิ
ใ่ นนิคมอุตสาหกรรมกรุงพนมเปญ
พ
และพื(นทีโ ดยรอบจะใช้ท่าเรือสีหนุ วลิ ล์ ขณะที
โรงงานทีต งั ( ใน Manhattan SEZ จะใช้ท่าเรือ
Cai Mep ในเวียดนามในการส่
ในการส่งออก

กรุงพนมเปญ
นมเปญ

Manhattan SEZ

ท่าเรือสีหนุวิลล์

ท่าเรือ Cai Mep
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ปัจจัยเกืFอหนุนการลงทุนอุตสาหกรรมรองเท้าในกัมพูชา
ท่าเรือ Cai Mep (Sihanoukville Port)
• กัมพูชามี ความได้ เปรี ยบด้ านค่ าจ้างแรงงานทีA อยู่ในระดับตําA แม้ว่ารัฐบาลกัมพูชาปรับขึ(น
อัตราค่าจ้างขัน( ตําในอุตสาหกรรมสิง ทอและรองเท้าเมือ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 มาอยูท่ รี ะดับ 95 ดอลลาร์ส หรัฐ
ต่อ เดือ น ซึง เมือ รวมกับ เงิน ช่ว ยเหลือ ด้า นสุข ภาพอีก 5 ดอลลาร์ส หรัฐ ต่อ เดือ น ทํา ให้ค่า จ้า งแรงงาน
รวมอยู่ที 100 ดอลลาร์ส หรัฐ (ราว 3,250 บาท) ต่อเดือน แต่อตั ราค่า จ้า งดังกล่า วยังตํามากเมือเทีย บกับ
ประเทศในเอเชีย รวมทัง( ไทยทีก าํ หนดอัตราค่าจ้างขัน( ตําไว้ที 300 บาทต่อวัน อีกทัง( ไทยยังประสบปญั หา
ขาดแคลนแรงงานด้วย
• กัมพูชาได้ รบ
ั สิ ทธิ พิเศษในการส่งออกไปตลาดสําคัญ โดยได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากร
เป็ นการทัวไป
 (Generalized System of Preferences : GSP) จากประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐฯ EU ญีป ุ่น
และออสเตรเลีย เป็ น ต้ น เนื อ งจากกัม พู ช าจัด อยู่ ใ นกลุ่ ม ประเทศทีม ีร ะดับ การพัฒ นาน้ อ ยทีสุ ด (Least
Developed Countries : LDCs) โดยเฉพาะ EU ทีใ ห้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ Everything But Arms (EBA)
ส่งผลให้รองเท้าทีส ่งออกจากกัมพูชาได้รบั ยกเว้นภาษีนําเข้าและไม่มกี ารกําหนดโควตานําเข้าจาก EU ขณะที
EU ได้ประกาศตัดสิทธิ GSP ของสินค้าไทยทุกรายการ มีผลบังคับใช้ตงั ( แต่วนั ที 1 มกราคม 2558 ซึง จะส่งผลให้
การส่ง ออกรองเท้า จากไทยไป EU ต้อ งเสีย ภาษีนํา เข้า ในอัต ราทีสูง ขึ(น อาทิ รองเท้า แตะและรองเท้า
ใส่ภ ายในบ้า นจะเสีย ภาษีนํา เข้า ในอัต ราร้อยละ 8.0 จากอัต ราเดิม ทีได้ร บั สิทธิ GSP ทีร ้อยละ 4.5 และ
รองเท้าผ้าใบจะเสียภาษีนําเข้าในอัตราร้อยละ 17.8 จากอัตราเดิมทีไ ด้รบั สิทธิ GSP ทีร อ้ ยละ 7.8 เป็ นต้น
ดังนัน( กัมพูชาจึงเป็ นประเทศทีน ่ าสนใจของผูป้ ระกอบการไทยทีต ้องการขยายฐานการผลิตรองเท้าเพือใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
• รัฐ บาลกัมพูช าให้ ก ารสนั บ สนุ นการลงทุนในอุต สาหกรรมรองเท้ า เพือ สร้า งการจ้า งงาน
ด้ว ยการให้ส ทิ ธิป ระโยชน์ ต ่า งๆ อาทิ ยกเว้น ภาษีนํ า เข้า วัต ถุด ิบ และส่ว นประกอบของรองเท้า และ
ลดหย่อนภาษีสาํ หรับการนําเข้าเครืองจักรทีใ ช้ในการผลิตเพือส่งออก เป็ นต้น โดยนักลงทุนต่างชาติสามารถ
ยืน ขอรับสิทธิประโยชน์ดงั กล่าวได้จาก CIB นอกจากนี( รัฐบาลกัมพูชายังอนุ ญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถ
เป็ นเจ้าของกิจการผลิตรองเท้าได้ทงั ( หมด ไม่จําเป็ นต้องร่วมทุนกับชาวกัมพูชาเหมือนบางอุตสาหกรรม เช่น
โรงสีขา้ ว การผลิตและแกะสลักไม้และหิน และกิจการด้านวิทยุและโทรทัศน์ เป็ นต้น
Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี  นใจเท่านัน3 โดยธนาคารเพือ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ าจเกิดขึ3นจากการทีม บี ุคคลนําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

