เขตเศรษฐกิ จพิ เศษติติ ละวา…แหล่
ะวา แหล่งรองรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของพม่า
โดยฝา่ ยวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่

งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ปจั จุบนั รัฐบาลพม่ากําลังเร่งผลักดันดําเนินการจัดตัง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special
Special Economics Zones : SEZs)
SEZ
ในประเทศ 3 แห่ง คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa
SEZ) เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษทวาย (Dawei
Dawei SEZ) และเขต
เศรษฐกิจเจ้าผิว (Kyaukphyu SEZ) ให้สาํ เร็จลุล่วงก่อนก้าวสู่
การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (ASEAN
(
Economic
Community : AEC) ในปี 2558 เพือเร่งการสร้างงานและ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทัง นี เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ติล ะวากํา ลัง เป็ น ทีส นใจและเป็ น ทีจัจ ับ ตามองจากนั กลงทุ น
ต่างชาติในฐานะแหล่
ในฐานะแหล่งรองรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega
Projects) อีกทัง ยังเป็ นโครงการทีทีม กี ารดําเนินการคืบหน้ า
มากทีส ุด เทียบกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที
ศษทวาย ป ระสบปญั หา
ความล่าช้าของโครงการและปปญั หาด้านเงินทุน จนทางการพม่า
ต้องปรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ทวายใหม่
ทวาย ส่วนการจัดตัง
ทีม า : กองการต่างประเทศ สํานักงานปลั
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าผิวซึง มุง่ เน้นการเชือ มโยงกับจีนยังไม่ม ี
ความชัดเจนนักด้านหลักเกณฑ์การลงทุน
ภาพรวมของเขตเศรษฐกิ
เศรษฐกิ จพิ เศษติ ละวา
เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาครอบคลุมพืนที 2,400 เฮกตาร์ (ประมาณ 1.5 หมืนไร่) ตัง อยู่ระหว่าง
เขต Thanlyin และเขต Kyauktan ใกล้กบั เมืองย่างกุง้ ซึง เป็ นเมืองใหญ่ทสี ุดของพม่าและเป็
และ นเมืองหลวงเก่า
โดยอยูห่ า่ งจากเมืองย่างกุง้ ไปทางใต้เพียง 25 กิโลเมตร จึงเหมาะกับการเป็ นฐานการผลิ
การผลิตใหม่ เพราะใกล้พนื ที
เศรษฐกิจหลัก รวมทัง เป็ นศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์กลางการขนส่ง ทัง นี การดําเนินการจัดตัง เขตเศรษฐกิจ
พิเ ศษติละวามีขึขนึ หลังจากรัฐ บาลพม่า และรัฐ บาลญีปุ่น ได้ล งนามในบัน ทึกความเข้า ใจทีจ ะร่ว มกัน พัฒ นา
โครงการเมือ เดือนธันวาคม 2555 โดยเป็ นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลพม่าซึง ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ
บริษทั เอกชนญีป ุ่น 3 แห่ง คือ บริษทั Mitsubishi Corp. บริษทั Marubeni Corp. และบริษทั Sumitomo
Corp. ซึงถือหุน้ รวมกัน ในส่วนทีเ หลืออีกร้อยละ 49 นับเป็ นโครงการนําร่องขนาดใหญ่ด้านการลงทุนของ
ญีป ุ่นทีม วี ตั ถุประสงค์เพื
เ พือกลับเข้า มามีบ ทบาทอีกครัง ในพม่า โดยรัฐบาลญีปุ่นให้การสนับสนุ น การพัฒนา
โครงการนีอย่างเต็มทีทัท งั  การสนับสนุ นด้านการเงินและการจั
และ
ดหาแหล่งเงินทุน ในการนีทงั  สองฝา่ ยได้ร่วมทุน
จัดตัง บริษทั Myanmar Japan Thilawa Development Ltd. (MJTD) เพือ เข้ามาบริหารจัดการโครงการ
โครงการเขตเศรษฐกิ
เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาเริ
ะวา ม ก่อสร้างพืน ที Class A ซึง ถือเป็ นการก่อสร้างเฟสแรกเมื
ง
อ
เดือนพฤศจิกายน 2556 โดยมีมีการจัดทําผังการใช้ประโยชน์ทดี นิ และโครงสร้างพืน ฐาน เช่น ถนน ระบบระบายนํา
ระบบกําจัดของเสีย ไฟฟ้า ไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมพืน ที 400 เฮกตาร์ (ราว 2,500 ไร่) คาดว่าจะแล้วเสร็จ
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ในปี 2558 ซึง เมือ การก่อสร้างแล้วเสร็จพืน ที Class A จะประกอบไปด้วยพืน ทีอ ตุ สาหกรรมซึง เป็ นทีต งั  ของโรงงาน
และเป็ นพืนทีห ลักของโครงการ รายล้อมไปด้วยทีอ ยู่อาศัยและพืนทีเ ชิงพาณิชย์ อาทิ ท่าเทียบเรือ พืนทีว าง
ตู้คอนเทนเนอร์ ศูนย์วิจยั และพัฒนา ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล ศูนย์นันทนาการ ฯลฯ
นอกจากนี ภายในพืน ที Class A ยังแบ่งเป็ นเขต Exempted Zone และเขต Promotion Zone ซึง นักลงทุนจะได้รบั
สิทธิประโยชน์แตกต่างกัน ทัง นี อุตสาหกรรมการผลิตเพือส่งออกจะตัง อยู่ภายในเขต Exempted Zone ขณะที
อุตสาหกรรมการผลิตเพือ บริโภคภายในประเทศจะตัง อยูใ่ นเขต Promotion Zone
สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านการลงทุนในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษติ ละวา
เมือวันที 23 มกราคม 2557 รัฐ บาลพม่า ได้ประกาศใช้กฎหมายเขตเศรษฐกิจ พิเศษ (Special
Economic Zone Law : SEZ Law) ฉบับใหม่ ซึง กฎหมายดังกล่าวรองรับการจัดตัง เขตเศรษฐกิจพิเศษทัง 3 แห่ง
ซึงรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา โดยรัฐบาลพม่าประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่เพือดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศให้เข้ามาในพม่ามากขึน ซึง ภายใต้ SEZ Law ฉบับใหม่ได้ปรับกฎเกณฑ์ต่างๆ เพืออํานวยความสะดวก
ให้กบั นักลงทุนต่างชาติ รวมทัง ให้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นการลงทุนแก่นักลงทุนต่างชาติมากขึน ทัง นี การประกาศใช้
SEZ Law ฉบับใหม่ทาํ ให้ SEZ Law ปี 2554 และกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dewai SEZ Law) ปี 2554
ถูกยกเลิก สําหรับสิทธิประโยชน์ดา้ นการลงทุนสําหรับนักลงทุนต่างชาติภายใต้ SEZ Law ฉบับใหม่ มีรายละเอียด
ทีน ่าสนใจ ดังนี
สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านการลงทุน
ด้านที+ ดิน
• กําหนดระยะเวลาการเช่าทีด นิ ได้นานถึง 50 ปี และสามารถต่ออายุได้อกี 25 ปี
ด้านภาษี
 ภาษี เงิ นได้ เขต Exempted Zone
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลปี ที 1-7
• ได้รบั สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 50 ปี ที 8-12
• ได้รบั สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 50 ปี ที 13-17 สําหรับการนํ าผลกําไร
กลับมาลงทุน
เขต Promotion Zone
• ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินนิตบิ ุคคลได้ปีที 1-5
• ได้รบั สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 50 ปี ที 6-10
• ได้รบั สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลร้อยละ 50 ปี ที 11-15 สําหรับการนํ าผลกําไร
กลับมาลงทุน
 ภาษี นําเข้า- เขต Exempted Zone
ส่งออก
• ได้ร บั การยกเว้นภาษีนํา เข้าวัต ถุ ดิบ เครืองจักร อุป กรณ์ สํา หรับ การก่อสร้า งในเขต
Exempted Zone
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เขต Promotion Zone
• ได้รบั สิทธิลดหย่อนภาษีรอ้ ยละ 50 ระยะเวลา 5 ปี สําหรับการนําเข้าวัตถุดบิ เครืองจักร
และอุปกรณ์สาํ หรับการก่อสร้างในเขต Promotion Zone
ด้านไม่ใช่ภาษี • One Stop Services
• สิทธิในการเปิ ดบัญชีกบั ธนาคารต่างชาติ
• ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแลกเปลีย นเงินตราต่างประเทศ
• ไม่มขี อ้ จํากัดในการถือหุน้ ของบุคคลต่างชาติหรือนิตบิ ุคคลต่างชาติ
• ไม่มขี อ้ จํากัดในการกําหนดราคาสินค้า
• ไม่มขี อ้ จํากัดในการรับสมัครงาน
โครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษติ ละวา
เป็ นทีค าดว่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาส่วนใหญ่จะเป็ นโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพือ
รองรับการผลิตในอุ ตสาหกรรมไฮเทค อุ ตสาหกรรมสิงทอ อุ ตสาหกรรมทีเน้ นการใช้แรงงานเป็ นหลัก และ
อุตสาหกรรมการผลิต โดยในช่วงต้นปี 2556 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของพม่า (Myanmar Investment
Commission : MIC) ได้อนุ มตั โิ ครงการลงทุนของบริษทั Suzuki Motor บริษทั ผลิตรถจักรยานยนต์ของญีป ุ่น
ให้เข้ามาตัง ฐานการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ล่าสุดบริษทั ต่างชาติทงั  หมด 45 บริษทั จาก 11 ประเทศ
อาทิ ญีปุ่น ฮ่องกง สหภาพยุโรป สหรัฐฯ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ได้ยนื ข้อเสนอโครงการลงทุน ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษติละวากับ MIC แล้ว โดยส่วนใหญ่เ ป็ นบริษ ทั ผลิต เสือผ้า บริษทั ผลิตอาหารและเครืองดืม
บริษทั ผลิตเครือ งใช้ไฟฟ้า บริษทั ผลิตผลิตภัณฑ์ทใี ช้ในห้องนํา และบริษทั ผลิตชิน ส่วนยานยนต์
แม้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาจะมีขนาดเล็กกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย แต่นักวิเคราะห์มองว่า
มีศกั ยภาพเหนือกว่าโครงการทวายในหลายด้าน โดยเฉพาะทําเลทีต งั  ทีอ ยู่ใกล้กบั เมืองย่างกุง้ และยังสามารถ
เชือ มโยงกับท่าเรือทีป ากแม่นําย่างกุง้ ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี ยังมองว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาจะเป็ นฐาน
การผลิตสินค้าสําคัญสําหรับทัง การส่งออกและตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศ รวมทัง เป็ น
แหล่งดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีส าํ คัญของพม่า ขณะเดียวกันการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเ ศษติล ะวาไม่เ พีย งแต่ เ ป็ น การช่ว ยพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศ แต่ย งั ช่ว ยพัฒ นาคุณ ภาพชีว ติ ของ
ประชาชนทีอ าศัยอยู่โดยรอบพืนทีอ กี ด้วย
Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี  นใจเท่านัน3 โดยธนาคารเพือ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ
ทีอ าจเกิดขึ3นจากการทีม บี ุคคลนําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

