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คํานำ 

 
ทรัพยากรแรเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในฐานะที่เปนวัตถุดิบของกระบวนการ

ผลิตสินคาอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ในขณะที่ทรัพยากรแรเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวหมดไป ไมสามารถ
สรางทดแทนไดเหมือนทรัพยากรบางชนิด ประกอบกับในระยะเวลาที่ผานมาประเทศไทยไดนําทรัพยากรแรมาใชในการ
ผลิตเพื่อเพิ่มรายไดประชาชาตแิละยกระดับความเปนอยูของประชาชนอยางตอเนื่อง สงผลใหแหลงแรท่ีมีอยูลด
นอยลงไป สวนกับกระแสความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งนับวันจะมคีวามตองการวตัถุดิบ
เพื่อนําไปผลิตสนิคาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบดานแร  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเปนหนวยงานดูแลรบัผิดชอบ
และบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศ ตระหนักถงึภารกิจสําคัญทีจ่ะตองมีการวางแผนและกําหนดแนวทาง  
การจัดหาวัตถุดิบแรใหแกภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อใหประเทศไทยมีแหลงวัตถดิุบสํารองเพียงพอกับ
ความตองการใชและการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม การสงเสริมใหมีการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ
จะเปนแนวทางหนึ่งของการจัดหาวัตถุดิบแรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ กรมฯ จึงจัดใหมีการศึกษา
และรวบรวมขอมูล พรอมจัดทําคูมือเพื่อการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในประเทศเพื่อนบานและประเทศ
เปาหมายที่คาดวาจะมีศักยภาพในการลงทุนของภาคเอกชนไทย โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรลีังกา
เปนประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพดานแหลงแร โดยเฉพาะแรเหล็ก ฟอสเฟต และพลอย ประกอบกบัศรีลังกามีนโยบาย
สงเสริมการลงทนุท่ีเปนมิตร   กรมฯ จึงมีนโยบายที่จะสงเสริมใหนักธุรกิจไทยไปลงทุนทําอุตสาหกรรมเหมืองแร 
โดยจัดทําคูมือเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยา ขอมูลเกี่ยวกับแหลงแร ตลอดจนขอมูลท่ีสําคัญทางดาน
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจ พรอมท้ังขอมูล
ทางดานระบบสาธารณูปโภคตางๆ ท่ีภาคเอกชนผูสนใจลงทนุทําเหมืองแรจําเปนตองรับทราบและศึกษาไว เพื่อ
เตรียมความพรอมกอนการตัดสินใจลงทุนในประเทศดังกลาว 

คูมือการลงทุนท่ีไดจัดทําขึ้นมาเผยแพรน้ี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมุงหวังที่จะเปน
แหลงขอมูลใหภาคเอกชนของประเทศมีความพรอมและความเขมแข็งในการไปลงทุนทําอุตสาหกรรมเหมืองแรใน
ตางประเทศ โดยมีความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ นอยท่ีสุด และในอนาคตจะยังสามารถสรางหลกัประกันความม่ันคง
ทางดานวัตถุดิบใหแกอุตสาหกรรมที่ใชแรเปนวตัถุดิบอีกดวย 

 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
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คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร 
ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

 
 
1.  ขอมูลทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
 
1.1  ขอมูลท่ัวไป  

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาตั้งอยูทางตอนใตของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย
ประมาณ 80 กิโลเมตร โดยมีอาวแมนนาร (Gulf of Mannar) และชองแคบพอรค (Palk) ค่ันกลาง มีพื้นท่ี 
รวมทั้งหมด 65,610 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเปนท่ีราบถึงที่ราบลูกคลื่น ทางใตตอนกลางมีภูเขา มีภูมิอากาศ
แบบเมืองรอน ฝนตกชุกในชวงลมมรสุม ในป 2546 มีจํานวนประชากรประมาณ 20 ลานคน ประกอบดวยหลาย
เชื้อชาติ แตท่ีสําคัญมี 4 เชื้อชาติ คือ สิงหลรอยละ 74 ทมิฬศรีลังการอยละ 12.6 ทมิฬอินเดียรอยละ 5.5 
แขกมัวร (มุสลิมจากอินเดียและตะวันออกกลางรอยละ 7.1) และอื่น ๆ คือ พวกเชื้อชาติ ดัทช โปรตุเกส และ
อังกฤษ (เรียกวา Burgher) จากผลการศึกษาของธนาคารโลกพบวา ประชากรสวนใหญอานออกเขียนไดมากถึง
รอยละ 92 ซึ่งเปนจํานวนที่มากท่ีสุดในเอเซียใต และมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษอยางกวางขวาง ภาษา
ราชการคือ สิงหลและทมิฬ ใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการติดตอสื่อสาร ในป 2542 มีผูนับถือศาสนาพุทธ
รอยละ 70 ฮินดูรอยละ 15 ศาสนาคริสตรอยละ 8 อิสลามรอยละ 7 
 แรงงานของศรลีังกาเปนแรงงานที่อานออกเขียนได และสามารถฝกฝนได แตก็มีจุดออนในเรื่อง
ทักษะทางเทคนิค ระดับการศึกษาของคนงานโดยเฉลี่ยอยูท่ี 8 ป จํานวนผูใชแรงงานในป 2543 เปนรอยละ 35 
ของจํานวนประชากร (ประมาณ 7 ลานคน) 2 ใน 3 ของแรงงานเปนเพศชาย โดยแบงเปนภาคเกษตรกรรมรอยละ 
38 ภาคบริการรอยละ 45 และภาคอุตสาหกรรมรอยละ 17 จากการศึกษาของธนาคารโลก พบวาศรีลังกาเปน
ประเทศที่มีคาแรงในภาคอุตสาหกรรมต่ําท่ีสุด รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต www.mfa.go.th ซึ่งปรับปรุง
ลาสุดเม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 
 
1.2  การเมืองและการปกครอง  

ศรีลังกาเปนประเทศที่ประกอบดวยประชากรหลายเชื้อชาติ ศาสนา แตการเมืองภายใน 
มีพรรคการเมืองที่สําคัญเพียง 2 พรรคของชนชาติสิงหล คือ SLFP (Sri Lanka Freedom Party) และ 
พรรค UNP (United National Party) ซึ่งแขงขันชวงชิงอํานาจทางการเมือง สวนพรรคการเมืองอื่นเปนพรรค
ขนาดเล็ก เชน พรรคของเชื้อสายทมิฬ (Tamil National Alliance) พรรคทางศาสนา และพรรคของกลุมแรงงาน 
เปนตน  

รูปแบบการปกครองเปนแบบสาธารณรัฐสั งคมนิยมประชาธิปไตยภายใตระบบรัฐสภา  
รัฐสภาเปนระบบสภาเดียว มีประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศและหัวหนารัฐบาล เปนผูแตงตั้งและถอดถอน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ใชกฎหมายผสมระหวางกฎหมายทั่วไปของชาวอังกฤษ โรมัน-ดัชมุสลิม สิงหล และ
กฎหมายตามธรรมเนียมของประเทศ 
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ศรีลังกาแบงเขตการปกครองเปน 9 จังหวัด มี “กรุงโคลัมโบ” เปนเมืองหลวง “แคนดี” เปนเมือง
สําคัญทางศาสนา มีพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแกว) ซึ่งเปนท่ีสักการะของชาวพุทธประดิษฐานอยูและมีตน 
พระศรีมหาโพธิ์เกาแก และ “รัตนปุระ” เปนเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานอัญมณี รายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต 
www.mfa.go.th 
 
1.3  ภาพรวมทางเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ (รายละเอียดดังตารางที่ 1)  
(1) สกุลเงิน : รูปศรีลังกา   
(2) อัตราแลกเปลี่ยน :  1 ดอลลารสหรัฐ เทากับ 99.35 รูป   

             1 รูป ประมาณ 0.40 บาท (มิถุนายน 2547) 
(3) รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 3,530 ดอลลารสหรัฐ  
(4) GDP : ประมาณ 68.196 พันลานดอลลารสหรัฐ  GDP Growth รอยละ 5.4 (2547) 
(5) การนําเขา : ศรีลังกานําเขาสินคาจําพวกผลิตภัณฑเสนใย ผลิตภัณฑแร ปโตรเลียม  

เครื่องบริโภค เครื่องจักรกล และเครื่องมืออุปกรณ โดยมีมูลคาการนําเขา 7.345 พันลานดอลลารสหรัฐ  
(6) การสงออก : สินคาท่ีสงออก ไดแก ผลิตภัณฑเสนใยและเครื่องแตงกาย ชา เพชร ผลิตภัณฑ

จากมะพราว ผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยมีมูลคาการสงออก 5.718 พันลานดอลลารสหรัฐ (2547) 
(7) ประเทศคูคาท่ีสําคัญ : สหรัฐอเมริกา (รอยละ 37) อังกฤษ (รอยละ 12.9) อินเดีย (รอยละ 5.1) 

เบลเยี่ยม (รอยละ 4) และเยอรมนี (รอยละ 4.9) (2547) 
 

ตารางที่ 1 
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ ป 2547 ป 2548 

GDP (at PPP) (US$ Bill) 68.196 73.818 
GDP growth (%) 5.4 6.4 
GDP per capita (at PPP) (US$) 3,530 3,790 
Export (US$ Mill) 5,718 6,477 
Import (US$ Mill) 7,345 8,006 
Trade balance -1,629 -1,532 
อัตราเงินเฟอ (%) 5.4 5.3 
สินคาสงออก : เครื่องนุงหม-ผาทอ กาแฟ ชาและเครื่องเทศ เครื่องนุงหม-ผาถัก ยางพาราและผลิตภัณฑ 
ประเทศสงออก : สหรัฐอเมริกา รอยละ37  อังกฤษ รอยละ13  อินเดีย รอยละ5  เยอรมนี รอยละ5  เบลเย่ียม รอยละ 4 
หมายเหตุ : PPP= Purchasing Power Parities 
ท่ีมา : www.depthai.go.th 
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2.  สภาพธรณีวิทยาและแหลงแร 
 ศรีลังกาเปนประเทศซึ่งเปนเกาะขนาดเล็กท่ีมีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเกิดจากการกอตัวของหินยุค 
Precambrian จึงอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรแรโดยเฉพาะแรอโลหะ  
 ศรีลังกา เปนเกาะแหงหนึ่งอยูในเขตรอนชื้น อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตและหางจากปลายใตสุด 
ของแหลมอินเดีย (India Peninsular) ประมาณ 80 กิโลเมตร โดยมีอาวแมนนาร (Gulf of Mannar) และ 
ชองแคบพอลค (Palk Strait) ค่ันกลาง มีพื้นท่ีรวมทั้งหมด 65,610 ตารางกิโลเมตร (25,332 ตารางไมล) ยาว 270 
ไมล และกวางสุด 140 ไมล 
 เกาะลังกาอาจแบงออกไดเปน 2 สวนใหญ ๆ ทางภูมิศาสตร ไดแก 
 (1) พ้ืนที่ราบต่ําชายฝง มีความสูงไมมากนัก มีแมนํ้าหลายสายไหลตัดผาน แมนํ้า 
ไดกัดเซาะถึงระดับต่ําสุดในที่ราบชายฝง 
 (2) ท่ีสูงกลางเกาะ มีระบบระบายน้ําขั้น Immature มีระดับความสูงมาก ลอมรอบ 
ดวยภูเขา เนินเขา และสันเขาที่ขนานไปกับการวางตัวของชั้นหิน 
 ท่ีราบชายฝงทางตะวันตกและทางใตของประเทศมีลักษณะแคบ ความสูงทั่วไปแปรเปลี่ยนจาก
ระดับนํ้าทะเลขึ้นไปถึงระดับประมาณ 1,000 ฟุต หรือมากกวาน้ัน ท่ีสูงกลางเกาะมีความสูงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
และชันมากจากที่ราบชายฝง มีภูเขาสูงที่สุดชื่อ Pidurutalagala มียอดสูงถึงระดับ 8,292 ฟุต จากระดับนํ้าทะเล 
 พื้นท่ีเกาะเกินรอยละ 90 ต้ังอยูบนหินยุค Precambrian ซึ่งประกอบดวยชุดหินซับซอน (Complex 
Series) ของหินแปรขั้นสูง (High-grade Metamorphic Rocks) ซึ่งสวนใหญแปรมาจาก 
หินตะกอน แลวแปรเปลี่ยนไปโดยกระบวนการแปรรูปครั้งหนึ่งหรือมากกวา นอกจากหินแปรแลว 
ยังมีหินอัคนี ไดแก แกรนิต และ แกรนิตอยด (Granitoid) เกิดอยูรวมกับหินแปรเหลาน้ี 
 ชั้นหินในเกาะลังกาถูกกดดันภายในโลกใหโคงงอเปนระบบของรูปประทุนหงายและคว่ํา โดยปกติ
ท่ัวไปวางตัวในแนวเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต-ตะวันตกเฉียงใต ทางภาคเหนือ และวางตัวในแนวเหนือ-
ตะวันตก และใต-ตะวันออก ทางภาคใตของตัวเกาะ ชั้นหินเหลาน้ีเปนตนกําเนิดของแรชนิดตาง ๆ และจากการ
สํารวจพบวามีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกขนาดใหญ อยางนอย 2-3 ครั้ง ในหินชุดไฮแลนด (Cooray) มีการ
เคลื่อนตัวยอนแรงที่ระดับลึกมาก (Deep Seated Thrust Zone) เปนโซนยาวมากกวา 400 กิโลเมตร ตรง
รอยตอระหวางชุดหินใหญ ๆ 2 ชุดของศรีลังกา   
 
2.1  สถานภาพทรัพยากรแรของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
 ทรัพยากรแรของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามีหลายชนิด แตสวนใหญการ
นําแรออกมาจากแหลง (Extraction) กระทํากันในขนาดเล็ก แรสวนใหญท่ีผลิตในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกาในปจจุบันเปนพวกแรอโลหะ ยกเวนแรชายหาด (Mineral Sands) ซึ่งไดแก แกรไฟต 
ฟอสเฟต ไมกา ดินขาว (Kaolin) หินปูน เฟลดสปาร ควอรตซ และพลอย ตําแหนงของโรงงานอุตสาหกรรมและ
เหมืองแรขนาดใหญของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาไดแสดงไวในรูปที่ 1 
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ท่ีมา : Atlas of Mineral Resources of ESCAP e Region Volume 5, Sri Lanka, United Nations, 1989 
 

 

รูปที่ 1  :  ตําแหนงแหลงอุตสาหกรรมและเหมืองแรในศรีลังกา 
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2.2  แหลงแรท่ีสําคัญของศรีลังกา 
 (1) แรเหล็ก (Iron Ore) 
  สินแรเหล็ก (Iron Ore) อยูในแถบ (Band) หลายแถบ ถูกขนาบ (Sandwiched) 2 ขางดวย
หินธรรมดาบนผิวดิน และสามารถขุดนําแรออกมาไดไมยากนักโดยการทําเหมืองหินเปด (Open Quarry 
Method) แหลงแรเหล็กท่ีเคยพบมากอนหนาน้ีไมมีความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจที่จะสกัดออกมาโดยใชเทคนิค
ในปจจุบัน เชน แหลงแรเหล็กท่ีพานิเรนทวา (Panirendawa) ท่ีอยูทางตอนใตของจังหวัด Chilaw (รูปที่ 2) 
ต้ังอยูบนฝงทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนั้น อยูลึกลงไปจากผิวดิน 30 เมตร ในขณะที่แหลงแร
เหล็กแหลงอื่น ๆ มีหินท่ีไมตองการปนอยูดวย ซึ่งทําใหสกัดแรเหล็กออกมาไดยาก  
  แหลงแรเหล็กของศรีลังกาสวนใหญพบใกลผิวดินหรือท่ีผิวดิน สามารถแบงออกกวาง ๆ ได 2 
ประเภท คือ เหล็กออกไซดไฮเดรท (Limonite และ Geotite) และแมกเนไตต แสดงดังรูปที่ 2 
  (ก) แรลิโมไนต สวนใหญอยูในตําบลรัตนปุระ (Ratnapura) และขนาดรองลงมาในตําบล 
แกลลี (Galle) และมัทระ (Matara) 
  (ข) แรแมกเนไตต พบที่เมืองพานิเรนทวา (Panirendawa) และเสรุวิลา (Seruwila) แหลงแร
ท่ีพานิเรนทวาคาดวามีแรแมกเนไตตเกรดสูง แหลงแรแมกเนไตตท่ีนาสนใจที่สุดอยูท่ีเมืองเสรุวิลาซึ่งเปนแหลงแร
ในเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งดีกวาแหลงแรแหงอื่น  

− แหลงแรเหล็กใหมของศรีลังกา (Wellawaya Magnetite Deposit) 
    แหลงแรเหล็กแหลงใหมท่ีคนพบโดยนักธรณีวิทยาของมหาวิทยาลัย Peradeniya 

ในภาคใตของเกาะลังกา พบบนเนินเขาเล็ก ๆ แหงหนึ่งใน Wellawaya มีความบริสุทธิ์เกินรอยละ 90 และคาดวา
จะมีปริมาณประมาณ 90 ลานตัน นักธรณีวิทยาของ Peradeniya University ผูคนพบแหลงแรแหงน้ีเชื่อวาแหลง
แรมีศักยภาพที่จะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กใหมในประเทศ 
 (2) แรชายหาด (Mineral Sands) 
  ศรีลังกาเปนท่ีรูจักท่ัวโลกในเรื่องแรชายหาด แหลงแรชายหาดที่พูลมดได (Pulmoddai) ยาว
ประมาณ 4.5 ไมล ตามชายหาดและกวางประมาณ 250 หลา อยูลึกใตผิวนํ้าทะเลขณะน้ําลงประมาณ 10 ฟุต    
แหลงแรชายหาดที่สําคัญแหงอื่นอยูท่ีเมืองไคคาวีลา (Kaikawela) และเมืองพลคตทุวะ (Polkotuwa) จรดตอนใต
ของกรุงโคลัมโบ และอีกแหงอยูท่ีแหลมคุดรีมะลาจรดตอนใตของอาวแมนนาร (Mannar Bay)  
  แหลงแรชายหาดที่ Pulmoddai คนพบโดยรัฐบาลศรีลังกาคาดวามีแรดิบมากกวา 12 ลานตัน 
ประกอบดวย แรอิลเมไนตรอยละ 70-72 แรเซอรคอนรอยละ 8-10 รูไทลรอยละ 8 โมนาไซตรอยละ 0.3 และ 
ซิลลิมาไนต (Sillimanite) รอยละ 1 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเทาน้ันท่ีมีการพัฒนาอยางจริงจัง
เกิดขึ้น รัฐบาลศรีลังกาไดจัดต้ัง Ceylon Mineral Sands Corporation (CMSC) เพื่อสํารวจและผลิตแรอิลเมไนต  
รูไทล เซอรคอน และโมนาไซต จากแหลงน้ี ตอมา CMSC ไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท Lanka Mineral Sands 
จํากัด ในป 2541 ผลิตแรอิลเมไนตได 34,118 ตัน  รูไทล 1,930 ตัน และเซอรคอน 8,814 ตัน แลวหยุดผลิตไป
หลายปเน่ืองจากการตอตานจากกลุมแบงแยกดินแดนพยัคฆทมิฬ แหลงแรชายหาดแสดงดังรูปที่ 3 
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ท่ีมา : Atlas of Mineral Resources of ESCAP e Region Volume 5, Sri Lanka, United Nations, 1989 

 
รูปที่ 2 : แหลงแรเหลก็และโลหะพื้นฐาน  (Base Metal) 
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ท่ีมา : Atlas of Mineral Resources of ESCAP Region Volume 5, Sri Lanka, United Nations, 1989 
 

รูปที่ 3 : แหลงแรชายหาด 
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 (3) แรแกรไฟต (Graphite) 
  ศรีลังกาผลิตและสงออกแรแกรไฟตมาต้ังแตป 2364 อุตสาหกรรมเหมืองแรแกรไฟตจึงเปน
อุตสาหกรรมที่เกาแกสาขาหนึ่งในเกาะลังกา ศรีลังกาสงออกแรแกรไฟต (ทุกเกรด) ไดสูงสุด 8,000 ตัน ในป 2538 
และกําลังผลิตลดลงตอเน่ืองจนถึงประมาณ 3,620 ตัน ในป 2545 แหลงแรแกรไฟตในศรีลังกาถูกจัดอยูในอนัดบั
ดีท่ีสุดแหงหนึ่งในโลก คาดวามีปริมาณสํารองแรมากกวา 100,000 ตัน ซึ่งในจํานวนน้ีไดรับการพิสูจนแลวมีถึง 
61,000 ตัน (Proven Reserves) ท่ีแหลงโบกะลา (Bogala) ท่ีมีปริมาณสํารองพิสูจนแลว 54,750 ตัน เปนแหลง
ใหญ ตามดวยแหลง Kahatagaha-Kolongaha และแหลง Rangala แหลงตาง ๆ ท่ี Rajadara (รัชดารา) 
อุตสาหกรรมเหมืองแรแกรไฟตไดถูกโอนไปอยูในความดูแลของ State Mining and Mineral Development 
Corporation (SMMDC)  
  ประเทศคูแขงแรแกรไฟตของศรีลังกา ไดแก เกาหลี ออสเตรีย เยอรมนี รัสเซีย จีน และ
เม็กซิโก คูแขงที่สําคัญที่สุดคือ มาดากัสกา ซึ่งแรแกรไฟตท่ีน่ีสามารถขุดออกมาไดงายมาก 
 (4) แรฟอสเฟต 
  ในป 2514 กรมธรณีวิทยาของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสํารวจพบ
แหลงแร Apatite ซึ่งเปนแรฟอสเฟตชนิดหน่ึงที่ Eppawala ในขณะนั้นประเมินวามีปริมาณสํารองแร 
อยูมากกวา 50 ลานตัน ของ Proven และ Probable Reserves ท่ีมีสวนประกอบของ P2O5 ปนอยูใน 
อัตราเฉลี่ยรอยละ 33 ในบริเวณพื้นท่ี Eppawala ในชวงแรกของการศึกษาพบวามีแรสะสมตัวอยูเปนบริเวณ
ประมาณ 3 ตารางไมล ผลจากการเจาะสํารวจแสดงใหเห็นวาแหลงแรแผกระจายลงไปมากกวา 400 ฟุตจากผิวดิน 
ผลการวิเคราะหแร Apatite ท่ีแหลง Eppawala แสดงใหทราบวามี Chlorine มากกวา Fluorine และสวนใหญ
เปนพวก Chlor Apatite (ซึ่งประกอบดวย CaO รอยละ 53.2, P2O5 รอยละ 41 และ Cl รอยละ 6.8 )  
 (5) แรดิน (Clay) 
  ศรีลังกามีแรดินท่ีใชในอุตสาหกรรม 4 ชนิด ไดแก China Clay, Ball Clay, Fire Clay และ 
Earthenware Clay  

(ก) China Clay หรือ Kaolinite เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑเซรามิก 
ประเภทพอซเลน แหลงแร Kaolinite พบในชั้นหินตะกอนที่ความลึกตางกัน ในพื้นท่ี Boralesgamuwa และ 
Metiyagoda ดังแสดงในรูปที่ 4 แหลงแร Kaolinite ท้ังสองแหงมีแรอยางอื่นปนอยูไดแก ควอรตซ ไมกา 
เฟลดสปาร และแรโลหะหนัก เชน อิลเมไนต และโมนาไซต   

(ข) แหลงแร Kaolinite เกรดสูง ปริมาณมากที่บริเวณ Metiyagoda ท่ีอยูทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศ แผปกคลุมพื้นท่ีมากกวา 110 เฮกแตร โดยมีปริมาณดินขาว (Kaolin) รอยละ 70   

(ค) Ball Clay ตามแนวชายหาดฝงตะวันตกและทิศใตท่ีบริเวณเมือง Puttalam, 
Kanakesanthurai, Ruhunu, Bolgoda และ Dediyawala   

(ง) Fire Clay มีคุณสมบัติทนตอความรอนสูงและถูกเรียกวา Refractory Clay  
ใชทําสวนประกอบของเตาเผาและเตาอบ  

(จ) Earthenware Clay ในสภาพดิน มีสีแดง นํ้าตาลหรือเทา ขึ้นอยูกับปริมาณและชนิดของ
เหล็กออกไซตท่ีปนอยู เม่ือนําไปเผาสีจะเปลี่ยนไปเปนสีชมพูถึงนํ้าตาลแดง สวนใหญใชในการทําหมอ (Pottery)  
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ท่ีมา : Atlas of Mineral Resources of ESCAP Region Volume 5, Sri Lanka, United Nations, 1989 

 
รูปที่ 4 : แหลงแรดิน (Clay Mineral) 

 
 (6) พลอย (Gemstones) 
  ปจจุบันศรีลังกาเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวาเปนศูนยกลางการเจียระไนและประกอบพลอย
สําเร็จรูปที่มีการพัฒนาเร็วที่สุดในโลก ผลิตอัญมณีเทียบไดกับมาตรฐานสากล อุตสาหกรรมอัญมณีดําเนินมาอยาง
ตอเน่ืองจึงสะสมความเชี่ยวชาญและชํานาญงานใหแกชางเจียระไนพลอย นอกจากนี้ ศรีลังกามีนโยบายมุงเปน
ศูนยกลางการคาทองและอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมาตั้งแตป 2540 โดยการยกเวนภาษีรายได ภาษี
ศุลกากรนําเขาอัญมณีและทองคําเพ่ือการผลิตเครื่องประดับ และยกเวนภาษีเครื่องจักรเครื่องมือท่ีใชเจียระไนและ
ตกแตงอัญมณี 
  พลอยศรีลังกาสวนใหญไดแก แซฟไฟร ทับทิม อความารีน โทปาส ทัวมารีน การเนต สไปเนล 
และเซอรคอน พลอยท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะของศรีลังกา ไดแก Sinhalite (แมกนีเซียมอลูมิเนียมบอเรต) 
Taaffeite (แมกนีเซียมเบอริลเลียมอลูมิเนต) และ Ekanite (ซิลิเกตเชิงซอน ของยูเรเนียม ธอเรียม แคลเซียม 
เหล็กและตะกั่ว) ชนิดพลอยท่ีพบในศรีลังกา แสดงไวในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 
ชนิดพลอยที่พบในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
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  แหลงพลอยที่รูจักกันดีท่ีสุดอยูในจังหวัด Sabaragamuwa เกือบรอยละ 80  
ของเหมืองพลอยใหญ ๆ อยูในพื้นท่ีน้ี ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 1,800 ตารางไมล อยูระหวาง Avissawella, 
Kamburupitiya และ Moneragala หมูบานท่ีมีชื่อเสียงดานพลอย ไดแก Balangoda, Ehiliyagoda, 
Pelmadulla, Rakwana (ลัควนา) และรัตนปุระ  พื้นท่ีอื่นก็มีเชน ใน Okkampitiya-Elahera, Nuwara (นุวรา) 
Eliya Horton-Plains, Maskeliya และแคนดี้ (Kandy) รูปที่ 5 แสดงแหลงพลอยที่สําคัญในศรีลังกา  
  พลอยพบในชั้นกรวดและทรายในแมนํ้า ท่ีลุมนํ้าขัง และหุบเขาทางน้ําเกา หินมีคาและกึ่งมีคาพบ
ไดในชั้นตะกอนแมนํ้าเกาและกรวดแมนํ้าในยุคควอเทอรนารีในหุบเขาที่ตําบลรัตนปุระ (Ratnapura) ทางทิศใต-
ตะวันตกของประเทศ ยกเวน มูนสโตน ทัวมารีน การเนต และอมิธิส เน่ืองจากจะไดจากการทําเหมืองในชั้นหินผุ 
การแผกระจายของชั้นพลอยกรวด (Gem Gravel) มักเปลี่ยนแปรแตโดยปกติจะอยูในแนวชวงกวาง 2-3 เมตร 
และลึกประมาณ 30 เมตร หากความลึกไมมากกวา 15 เมตร การขุดพลอยใชวิธีธรรมดา หากชั้นกะสะ (Illama) ท่ี
มีพลอยปนอยูกับกรวดอยูลึกไป การทําเหมืองจะลําบากเนื่องจากชั้นกรวดที่อยูรอบ ๆ บอจับตัวกันไมแนน ผนัง
บออาจพังทลายได จึงตองใชทอนไมคํ้ายันกันผนังบอ ใชเครื่องสูบนํ้าสูบนํ้าออกจากบอขุดใหแหง ใชกระบวนการ
ลางแรอยางงาย ๆ ในการแยกพลอยออกจากกรวดที่เบากวา  
  พบแหลงโทปาส (Topaz) ท่ีสมบูรณท่ี Polwatta ใกล Matale (มาตาลี) ในภาคกลางของ 
ศรีลังกา ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท State Gem Corporation ท่ีไดจัดต้ังตลาดกลางจําหนายโทปาส เพื่อสงพลอย
โทปาสดิบใหแกรานเจียระไนพลอย  
  แหลงพลอยในทางน้ํา (Alluvial Deposits) เปนพลอยที่ถูกนํ้าพัดพามาตามแมนํ้าลําธารจะ
ตกตะกอนในหุบเขาหรือท่ีราบน้ําทวมถึงเกิดเปน Alluvial Deposits มากกวารอยละ 90 ของแหลงพลอย 
ในศรีลังกาเปนแหลงพลอยในตะกอนทางน้ํา แผกระจายเปนบริเวณกวางในแหลงพลอยรัตนปุระในภาคกลางและ
ใตของศรีลังกา ตะกอนในทางน้ําอาจหนาถึง 20-30 เมตร ชั้นกะสะมีรูปราง ความหนาและการแผกระจายแตกตางกัน  
สวนใหญประกอบดวยชั้นกรวด ทราย และดินเหนียว  
 (7) พลังงาน 
  รัฐบาลศรีลังกาไดกําหนดนโยบายพลังงานแหงชาติ เพื่อตอบสนองความตองการการใชพลังงาน
ของประเทศที่สูงขึ้นมากซึ่งอาจกระทบกระเทือนถึงการสงออกหากไมสามารถตอบสนองการใชพลังงานไดทัน อัตรา
การเจริญเติบโตดานพลังงานอยูในชวงรอยละ 10 ตอป รัฐบาลไดพยายามลดการพึ่งพาการผลิตกระแสไฟฟา 
จากพลังนํ้าเปนหลักแตเพียงอยางเดียว โดยหันมาใชระบบผสม (Mixed Hydrothermal System) รัฐบาลไดทุม
งบประมาณการลงทุนดานพลังงาน มากกวา 310 ลานดอลลารสหรัฐตอป รัฐบาลไดเชิญชวนนักลงทุนตางประเทศ
เพื่อลงทุนผลิตกระแสไฟฟาในระบบ Combined Cycle, Conventional Oil และเชื้อเพลิงถานหิน ในรูปแบบของ 
BOOT (Build/Own/Operate/Transfer) บริษัท AES ของสหรัฐอเมริกาไดรวมกับกลุมบริษัท Hayleys Group 
ของศรีลังกาเพื่อสรางโรงงานผลิตกระแสไฟฟาระบบผสม (Combined Cycle) ขนาดกําลังผลิต 162 MW ใน   
วงเงิน 120 ลานดอลลารสหรัฐ โดยตั้งโรงงานที่ Kelanitissa ระยะสัมปทาน 20 ป และจําหนายกระแสไฟฟา 
เขาระบบเครือขายแหงชาติในป 2542 พลังงานไฟฟาจากพลังนํ้าคิดเปนรอยละ 65 ของการผลิตกระแสไฟฟา
ท้ังหมดของศรีลังกา การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานความรอนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เน่ืองจากเกิดวิกฤติภัยแลงที่ทําให 
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ท่ีมา : Atlas of Mineral Resources of ESCAP Region Volume 5, Sri Lanka, United Nations, 1989 
 

รูปที่ 5 : แหลงพลอยที่สําคัญในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
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รัฐบาลตองหาแนวทางอื่นในการผลิตพลังงานไฟฟา รัฐบาลสนับสนุนใหมีการลงทุนในโครงการผลิตพลังงานระบบ 
นํากลับมาใชใหม (Renewable Energy Projects) ไดมีการเสนอใหสรางโรงไฟฟาถานหินขนาด 900 เมกกะวัตต 
แตไดรับการตอตานจากกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  เน่ืองจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาไมมีแหลงทรัพยากรแรเชื้อเพลิง 
(Mineral Fuels) ตองพึ่งพาการนําเขาถานหินและน้ํามันดิบ (Crude Oil) จากตางประเทศเพื่อสนองความตองการ
ดานพลังงาน บริษัท Venkatesh Coke & Power จํากัดของประเทศสาธารณรัฐอินเดียไดลงทุนในโครงการ 
ผลิตกระแสไฟฟาจากถานโคก (Coking Plant) ในวงเงิน 240 ลานดอลลารสหรัฐ โดยจะตั้งโรงงานที่ทาเรือ 
ทรินโคมาลี (Trincomalee) ซึ่งอยูทางตะวันออกของประเทศ เพื่อแปลงถานหินนําเขาใหเปนถานโคก (Coke) เพื่อ
การสงออก ถานโคกท่ีผลิตไดจะถูกนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาขนาด 110 เมกกะวัตต จําหนาย
เขาสูระบบพลังงานแหงชาติ คาดวาโครงการดังกลาวจะเสร็จสมบูรณในป 2547 ท่ีผานมา แตเปนท่ีนาเสียดายวา
โครงการ ดังกลาวถูกเลื่อนออกไปโดยไมมีกําหนด เน่ืองจากไมสามารถตกลงราคาคาไฟฟากับคณะกรรมการ 
คาไฟฟาของศรีลังกาได 
  ในเดือนกรกฎาคม 2547 รัฐบาลไดเดินหนาตอในการสรางโรงงานไฟฟาขนาด 300 เมกกะวัตต 
โดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิงและตั้งโรงงานไฟฟาท่ี Clappenberg ในเมืองทรินโคมาลี โดยลงทุนรวมกับภาคเอกชน
คาดวาโรงงานไฟฟาจะแลวเสร็จในป 2549 
  มีการสํารวจธรณีวิทยาในอาวแมนนาร (Gulf of Mannar) หรือท่ีเรียกทางธรณีวิทยาวา 
Mannar Basin ซึ่งอยูระหวางสวนตะวันตกเฉียงใตของศรีลังกากับแนวฝงทะเลของอินเดีย ในระดับความลึก 
ของนํ้าทะเล 50–3,000 เมตร มีชั้นตะกอนหนาอายุต้ังแตยุคจูราสสิกตอนปลาย-ครีเทเชียสตอนตนถึงยุคปจจุบัน   
  จากขอมูลธรณีฟสิกสใหมในอาวแมนนารแสดงใหเห็นวามีชั้นตะกอนหนารวมมากกวา 5,000 
เมตร คาดวามีตําแหนงที่จะพบหินตนกําเนิดท่ีใหสารประกอบไฮโดรคารบอนในระดับลึกท่ีมีอายุระหวาง 
ยุคครีเทเชียสตอนตน ถึงยุคจูราสสิกตอนปลาย รวมเรียกวา Megasequence Sediments 
 
3.  การลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร 
 แมภาคทรัพยากรแรมีสวนสนับสนุนความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพียงเล็กนอย แตรัฐบาล
ไดใหความสําคัญตอการทําเหมืองแรและอุตสาหกรรมตอเน่ือง เน่ืองจากกอใหเกิดการสรางงานแกประชาชน 
ในประเทศและเปนการเพิ่มมูลคาทรัพยากรท่ีมีอยูภายในประเทศ รวมถึงเปนอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกซึ่งเปน
สวนชวยพัฒนาประเทศสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล  ดวยเหตุน้ี รัฐบาลศรีลังกาจึงให
อิสระทางการคาและการลงทุนแกนักลงทุนจากตางประเทศเขามาพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร ตามกลยุทธ 
การพัฒนาประเทศไปสูอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วของรัฐบาลโดยอาศัยการลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกชวยใหบรรลุวัตถุประสงคขอน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดความคุมครอง
การลงทุนของภาคเอกชนไวในรัฐธรรมนูญ การลงนามในขอตกลงวาดวยการคุมครองการลงทุนและขอตกลง 
วาดวยภาษีซอนกับหลายประเทศ นอกจากน้ียังมีการใหสัมปทานและการสนับสนุนท่ีดึงดูดนักลงทุน 
จากตางประเทศอีกหลายอยาง จึงทําใหปจจุบันศรีลังกาเปนประเทศที่ใหอิสระทางดานการคาและการลงทุน 
มากท่ีสุดประเทศหนึ่งในเอเซียใต  
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ตารางที่ 3 
แหลงสํารองแรที่สําคัญและปริมาณสํารองแรของศรีลงักา 

 

ชนิดแร ปริมาณสํารอง (ตัน) รายละเอยีด 
Kaolin (ดินขาว) NA - เกิดในชั้นหินที่มีแร 

- ปริมาณความตองการในภาคอุตสาหกรรม 10,000 ตัน/ป 
- ปริมาณสํารองคาดวาจะใชได 25-30 ป จากแหลง 

Boralesgamuwa และ Meetiyagoda 
Ball Clay NA - เกิดในแหลงตะกอนแผกวาง 

- ปริมาณความตองการในภาคอุตสาหกรรม 25,000 ตัน/ป 
- ปริมาณสํารองคาดวาจะใชได 25-30 ป จากแหลง Dediyawala  

Alluvial Clay NA - ปริมาณความตองการ 2,000,000 ตัน/ป 
- ปริมาณสํารองคาดวาจะใชได 25-30 ป 
- ใชสําหรับผลิตอิฐ กระเบื้อง เครื่องดินเผา และเครื่องเคลือบ 
- การทําเหมืองเปนปญหาที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 

Cement Clay NA - ปริมาณความตองการในภาคอุตสาหกรรม 1,000,000 ตัน/ป และ
ดินแดง 50,000 ตัน/ป 

- ปริมาณสํารองคาดวาจะใชได 60-80 ป 
Quartz 20 ลานตัน  

(ปริมาณคาดการณ) 
- เกิดในแหลงตะกอนซึ่งเปนสายแร รวมถึง Silica Sand 
- ปริมาณ Silica Sand มีมากกวา 10 ลานตัน ในแหลง 

Nattandiya 
Apatite 25 ลานตัน 

(ปริมาณสํารวจ) 
60 ลานตัน 

(ปริมาณคาดการณ) 

- เกิดในรูปตะกอนขนาดใหญ 
- ใชในอุตสาหกรรมผลิตปุยเปนหลัก 
- รอการเจรจาเพื่อหาผูรวมดําเนินการจากตางประเทศ 

Feldspar 3 ลานตัน 
(ปริมาณสํารวจ) 
> 5 ลานตัน 

(ปริมาณคาดการณ) 

- เกิดในรูปตะกอนขนาดใหญ 
- แหลงใหญที่สุดอยูที่ Kaikawela 
- ใชในอุตสาหกรรมแกวและเซรามิก 

Graphite NA - เกิดในชั้นหินที่มีสายแร 
- ปริมาณสํารองคาดวาจะใชได 25-30 ป 

Gems มีปริมาณมาก - ปริมาณสํารองขึ้นกับการพัดพากอนกรวดมายังพื้นที่ที่พลอยและ
กรวดสะสมตัว ดังนั้นจึงไมสามารถคาดการณได 

- มูลคาการสงออกรัตนชาติมีมากกวา 2 พันลานรูป/ป 
ท่ีมา : “Economic Geology Sri Lanka”, Ministry of Industrial Development, 1995. 
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 3.1  การคาระหวางประเทศ 
 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับศรีลังกาดําเนินไปดวยดีแมวาปริมาณการคาระหวาง 
สองประเทศจะมีมูลคาไมมากนัก สวนใหญไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคามาโดยตลอด อยางไรก็ดี การคา
ระหวางกันมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
 สินคาสงออกของไทยที่มีศักยภาพและเปนท่ีตองการของตลาดศรีลังกา ไดแก สินคาบริโภคประเภท
อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ปลาแหง นํ้าตาลทราย รวมทั้งสินคาวัตถุดิบและสินคากึ่งสําเร็จรูป เชน  
เม็ดพลาสติก ปูนซิเมนต ดายและเสนใยประดิษฐ ผาผืน เปนตน สินคาท่ีไทยนาจะเรงสงออกไปศรีลังกาใหเกิดการ
ขยายตัวอยางตอเน่ือง ไดแก เครื่องรับวิทยุ-โทรทัศนและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ ตูเย็น- 
ตูแชแข็งและสวนประกอบ เปนตน 
 สินคาสําคัญที่ไทยนําเขาจากศรีลังกา คือ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา ผาผืน  
กุงสด แชเย็นแชแข็ง เสื้อผา รองเทา ยางรถยนต และผลิตภัณฑสิ่งทออื่น ๆ  
  
3.2  สิทธิพิเศษทางการคา 
 ความตกลงที่สําคัญกับประเทศไทย 
 ความตกลงและอนุสัญญาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศไทยและศรีลังกามีดังน้ี 
 (1) ความตกลงระหว างรัฐบาลไทยและรัฐบาลศรีลั งกาว าดวยบริการขนสงทางอากาศ 
ลงนามบังคับใชเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2493 (กําลังปรับปรุงความตกลงดังกลาว) 
 (2) อนุสัญญาระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงการรัษฎากรในสวน 
ท่ีเกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2531 และมีผลใชบังคับตั้งแตเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2533 
 (3) ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา วาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุนลงนามเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2530 และมีผลบงัคับ
ใชเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2539 
 (4) ความตกลงวาดวยความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและวิชาการระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ลงนามและมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 
2539  
 (5) ความตกลงเขตการคาเสรี BIMST-EC ใหสิทธิแก 6 ประเทศสมาชิก ไดแก พมา อินเดีย     
ศรีลังกา ไทย เนปาล และภูฎาน ลงนามเมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2547 โดยมีเน้ือหาหลักดังน้ี 
  (ก) กําหนดใหมีความรวมมือใน 6 สาขาหลัก ไดแก 

− สาขาการคาและการลงทุน 
− สาขาเทคโนโลยี 
− สาขาคมนาคมและสื่อสาร 
− สาขาพลังงาน 
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− สาขาการทองเที่ยว 
− สาขาประมง 

  (ข) การเปดเสรีการคาสินคา   
   ประเทศสมาชิกไดตกลงแบงสินคาท่ีนํามาเจรจาลด/ยกเลิกภาษีออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
สินคาเรงลดภาษี (Fast Track) และกลุมสินคาท่ีจะเจรจาลดภาษีปกติ (Normal Track) โดยคาดวาการเจรจา 
จะแลวเสร็จภายในป 2548 (ค.ศ.2005)  
  (ค)  การเปดเสรีการคาบริการและการลงทุน  

ประเทศสมาชิกตกลงใหเริ่มการเจรจาการคาบริการและการลงทุนในป 2548 (ค.ศ.2005) 
และใหแลวเสร็จในป 2550 (ค.ศ.2007) โดยจะครอบคลุมสาขาที่สําคัญ และใชแนวทาง positive list approach 
และมีการปฏิบัติเปนพิเศษและมีความแตกตาง รวมถึงมีความยืดหยุนแกประเทศพัฒนานอยท่ีสุด 
 (6) ความตกลงและบันทึกความเขาใจ ไดแก 

(ก) ความตกลงวาดวยความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายในเรื่องทางอาญา 
(ข) ความตกลงวาดวยสิทธิพิเศษทางการคาไทย-ศรีลังกา 
(ค) บันทึกความเขาใจรวมกันวาดวยความรวมมือทวิภาคีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ 
(ง) บันทึกความเขาใจรวมกันวาดวยความรวมมือดานการเกษตร 
(จ) บันทึกความเขาใจรวมกันวาดวยความรวมมือดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

 
3.3  การลงทุนจากตางประเทศ 
 รัฐบาลศรีลังกามีนโยบายในการสงเสริมกิจกรรมและการลงทุนจากตางประเทศ โดยอนุญาต 
ใหชาวตางชาติมีสัดสวนรวมลงทุนถึงรอยละ 100 ในธุรกิจหลายดาน และสวนใหญมักจะอนุมัติการลงทุนของ
ตางชาติโดยอัตโนมัติ นอกจากน้ีไดดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการแทน ทําให
เศรษฐกิจมีการขยายตัว และไดเสนอมาตรการสงเสริมการลงทุนตาง ๆ เพื่อจูงใจใหนักลงทุนจากเอเซียและยุโรป 
หันมาใหความสําคัญกับ ศรีลังกามากขึ้น 
 มาตรการสงเสริมการลงทุน อาทิ ลดหยอนภาษีเงินไดท้ังหมด โดยใชฐานคํานวณจากรอยละ 75 ของ
ยอดเงินลงทุนจากการจัดซื้อเครื่องจักรกลและอุปกรณ นํามาหักลดหยอน ท้ังน้ี จะตองมีวงเงินลงทุนไมนอยกวา 
250 ลานรูป และลงทุนนอกเขตที่กําหนด ใหหักคาเสื่อมราคาเครื่องจักรกลโรงงานและเครื่องมือตาง ๆ ไดรอยละ 
50 ในเวลา 2 ป จากเดิมท่ีเคยกําหนดไวรอยละ 33.33 ในเวลา 3 ป หักลดภาษีสําหรับรายจายคาจัดฝกอบรม 
การใชคอมพิวเตอรไดเต็มจํานวน ลดวงเงินยกเวนภาษีนําเขาสําหรับการนําเขาเคร่ืองจักรกลเพื่อการผลิตเหลือ  
4 ลาน และ 1 ลานจากเดิม 10 ลาน และ 2.5 ลานรูป สําหรับบริษัทที่ต้ังใหมและที่ดําเนินกิจการอยูเดิม ยกเลิก
อากรคาธรรมเนียมการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย ยกเลิกจัดเก็บภาษีเงินปนผลจากบริษัทเพื่อลดการจัดเก็บ
ซ้ําซอน เพิ่มแรงจูงใจพัฒนากิจการเชาซื้อ (Leasing)  
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3.3.1  รูปแบบการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ (Foreign Direct Investment : FDI) 
  ศรีลังกาเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติสามารถซื้อสิทธิในบริษัทในอุตสาหกรรมดานตาง ๆ ไดถึง 
รอยละ 100 

− การซื้อสวนแบงของบริษัทตางชาติมาบริหารจัดการหรือเขาถือหุนสวน 
− การจัดต้ังบริษัทใหม โดยเปนเจาของทั้งหมด 
− รวมมือกันกับประเทศเจาบาน 
− เขาถือหุนหรือซื้อกิจการที่ดําเนินอยูในประเทศเจาบาน 
− ขยายธุรกิจที่ดําเนินการอยูในประเทศเจาบาน 
 

3.3.2  การจัดตั้งบริษัท 
 พระราชบัญญัติบริษัท (Company Act) ฉบับที่ 17 ป 1982 ของศรีลังกา ระบุถึงรูปแบบ 

การจดทะเบียนบริษัทที่นักธุรกิจตางชาติสามารถจัดต้ังบริษัทไดใน 7 รูปแบบสําคัญ ดังน้ี   
 (1) บริษัทเอกชน (Private Companies) การจดทะเบียนบริษัทเอกชนจะตองมีผูรวมจัดต้ัง 
อยางนอย 2 คน แตไมเกิน 50 คน และจะตองมีผูบริหารระดับผูอํานวยการอยางนอย 1 คน บริษัทเอกชน 
ไมสามารถเรียกระดมทุนจากประชาชนทั่วไปได 
 (2) บริษัทมหาชน (Public Companies) การจดทะเบียนบริษัทมหาชนจะตองมีผูรวมจัดต้ัง 
อยางนอย 7 คน และไมจํากัดจํานวนวาจะตองไมเกินกี่คน แตจะตองมีผูบริหารระดับผูอํานวยการอยางนอย 2 คน 
บริษัทมหาชนสามารถเรียกระดมทุนหรือออกหุนกูจากประชาชนท่ัวไปไดและสามารถเขาในตลาดหลักทรัพย 
ได ท้ังน้ีการเริ่มดําเนินกิจการจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนเสียกอน  

 (3) Offshore Companies การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทสามารถกระทําไดท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ โดยถาหากจดทะเบียนในศรีลังกากส็ามารถดําเนินธุรกิจภายนอกประเทศได 
 (4) Subsidiaries การจัดต้ังธุรกิจตางประเทศในศรีลังกา สามารถรวมกันเปนกลุมบริษัทในรูปแบบ
ของบริษัทสาขาทองถิ่น ท้ังน้ีในการรวมกลุมดังกลาวจะตองอยูภายใตกฏหมายเทียบเทาบริษัทภายในประเทศ โดย
ไมมีความแตกตางกัน 
 (5) บริษัทสาขา (Branches) บริษัทประเภทดังกลาวสามารถจัดต้ังรวมกันเปนกลุมบริษัทนอก 
ศรีลังกาแลวตอมาคอยเขามาดําเนินธุรกิจในศรีลังกาภายหลังได โดยการจดทะเบียนกับสํานักงานจดทะเบียน 
ของรัฐ ใบสมัครสําหรับจดทะเบียนบริษัทจะตองยื่นภายใน 1 เดือน ในการจัดต้ังบริษัทในศรีลังกาและการติดตอ
เพื่อขออนุมัติการจัดต้ังบริษัทจากกระทรวงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยจําเปนตองทําใหเสร็จกอนที่การจดทะเบียน 
จะเสร็จสิ้น หน้ีสินของบริษัทประเภทดังกลาวสามารถโอนยายเปนทรัพยสินของตางประเทศได 
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 (6) สํานักงานตัวแทน (Liaison / Representative Offices) บริษัทประเภทดังกลาวสามารถ
จัดต้ังรวมกันเปนกลุมบริษัทนอกศรีลังกา และสามารถมีสํานักงานตัวแทนในศรีลังกาไดซึ่งจะมีสถานะเดียวกับ
สํานักงานสาขา แตหามการดําเนินธุรกิจในธุรกรรมการคาหรือการลงทุนใด ๆ ท่ีกอใหเกิดรายไดภายในศรีลังกา  
  (7) บริษัทรวมลงทุน (Joint Venture Company) : บริษัทประเภทดังกลาวสามารถจัดต้ังรวมกับ
บริษัททองถิ่นของศรีลังกาเองหรือบริษัทตางประเทศ รูปแบบบริษัทดังกลาวอาจจะเปนบริษัทเดียวที่มีหุนสวน
ชวยกันบริหารงาน  ซึ่งในปจจุบันน้ีการรวมลงทุนเปนท่ีนิยมอยางมาก โดยเฉพาะธุรกิจสงออก 
             
3.3.3  สิทธิประโยชนของการลงทุน 
 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) กําหนดจํานวนเงินลงทุนขั้นตํ่าสําหรับนักลงทุนท้ังในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อกําหนดคุณสมบัติในการรับสิทธิพิเศษ ซึ่งแตกตางกันไปตามสาขาการลงทุน สําหรับโครงการ
บางโครงการเสนอใหสิทธิพิเศษในสัดสวนที่แตกตางกันขึ้นอยูกับจํานวนเงินลงทุน หนวยงานที่ไดรับสิทธิพิเศษใน
การผลิตมักตองมีการสงผลิตภัณฑออกถึงรอยละ 90 ในขณะที่หนวยงานในภาคอุตสาหกรรมบริการตองสงออก
อยางนอยรอยละ 70 ของผลิตภัณฑ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีอํานาจในการเสนอสิทธิพิเศษ ดังตอไปนี้ 

(1) ชวงปลอดภาษี เปนเวลา 10 ถึง 20 ป สําหรับการลงทุนใน “อุตสาหกรรมหลัก” (เชน 
อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมไฟสองสวาง เซรามิกและเครื่องแกว ผลิตภัณฑยาง และอุตสาหกรรม หรือบริการที่เปน
การบุกเบิกในลกัษณะที่กําหนดโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน) ภาษีท่ีไดรับสิทธิพิเศษในการชําระภาษีรอยละ 
15 เปนระยะเวลา 5 – 10 ป หลังจากชวงปลอดภาษี (การลงทนุขั้นตํ่า 40 ลานรูป หรือประมาณ 556,000 ดอลลาร
สหรัฐ) 
 (2) ชวงปลอดภาษี เปนเวลา 10 – 20 ป สําหรับการลงทุน 500 ลานรูป (หรือประมาณ 5.5  
ลานดอลลารสหรัฐ) หรือมากกวาในวสิาหกิจใหม ท่ีดําเนินงานโครงการขนาดใหญเพื่อการสงออก จะไดรบัสิทธิ
พิเศษในการชําระภาษีรอยละ 15 เปนเวลา 5 – 10 ป หลังจากชวงปลอดภาษี 
 (3) ชวงปลอดภาษี เปนเวลา 20 ป สําหรับการผลิต หรือคาพลอย เพชร และอัญมณี ท่ีมีการลงทุน
ขั้นตํ่า 5 ลานรูป (ประมาณ 56,000 ดอลลารสหรัฐ) ซึ่งตองสงออกอยางนอยรอยละ 70 
 (4) ชวงปลอดภาษี เปนเวลา 5-8 ป สําหรับบริษัทตาง ๆ ท่ีมีการขยาย ยายสถานที่ต้ัง หรือจัดต้ังใหม  
ในเขตที่กําหนด 
 
3.3.4  อุตสาหกรรมที่รัฐบาลใหความสําคัญเปนพิเศษ 
 ประกอบดวย อุตสาหกรรมอัญมณี อุตสาหกรรมการเกษตร เชน การเพาะเลี้ยงกุงและการผลิตผลไม
กระปอง อุตสาหกรรมเครื่องหนัง อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมโรงงานแกว (ศรีลังกามีซิลิกาซึ่งเปนวัตถุดิบใน
การผลิตแกวเปนจํานวนมาก) อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ และอุตสาหกรรมกอสราง โดยเฉพาะการ
กอสรางดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ เน่ืองจากรัฐบาลศรีลังกาตองการขยายนิคมอุตสาหกรรมไป
ยังภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ เพื่อกระจายความเจริญสูชนบท 
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3.3.5  กิจการที่รัฐบาลอนุญาตใหตางชาติลงทุน 
 (1) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
 (2) อุตสาหกรรมอิเลกโทรนิกส (Electronic) 
 (3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผาและอุปกรณตกแตงดานแฟชั่น (Textiles, Garments & Fashion 

Accessories) 
 (4) อุตสาหกรรมวิศวกรรมขนาดเบา (Light Engineering) 
 (5) อุตสาหกรรมยาง (Rubber) 
 (6) อุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture) 
 (7) อุตสาหกรรมเหมืองแรและกระบวนการแปรรูป (Mining & Processing) 
 (8) อุตสาหกรรมเซรามิก (Ceramic Industry) 
 (9) อุตสาหกรรมอัญมณีและเพชรพลอย (Gems & Jewelry) 
 (10)  อุตสาหกรรมการทองเที่ยว สันทนาการและการบันเทิง (Tourism, Recreation & Leisure) 
 (11)  อุตสาหกรรมบริการ (Services) 
 (12)  อุตสาหกรรมระบบโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 

 
3.3.6 หนวยงานที่รับผิดชอบเกีย่วกบัการลงทุนของตางชาติ 

(1) หนวยงานการลงทุนโดยตรงของตางชาติ (Foreign Direct Investment : FDI) 
  เปนหนวยงานที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําแกชาวตางชาติท่ีเขามาลงทุนในศรีลังกาทั้งใน
รูปแบบของการเขามามีหุนสวนกับบริษัทภายในประเทศ การจัดต้ังบริษัทใหมโดยเปนเจาของทั้งหมด การรวมทุน 
(Joint Venture) กับบริษัทภายในประเทศ การเขาซื้อธุรกิจที่มีอยูแลว หรือการขยายธุรกิจที่มีอยูในประเทศที่เขา
มาลงทุน 

(2) คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) 
  เปนหนวยงานที่ใหความสะดวกแกนักลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศแบบครบวงจร โดย
ดําเนินการเปนอิสระขึ้นตรงกับประธานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ท่ีมีคณะกรรมการจากทั้งภาครัฐและ
เอกชนหลายหนวยงานเพื่อคอยประสานใหความสะดวกในขั้นตอนตาง ๆ ของการลงทุน  
  ท่ีต้ังของ BOI : Level 26, West Tower, World Trade Center 
     Colombo 01, Sri Lanka. 
    Tel : +94 (11) 243 4403-5, 243 5027, 244 7531, 238 6953-4 
    Fax : +94 (11) 244 7994-5, 242 2407 
    E-Mail :  infoboi@boi.lk 
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(3) คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Board) 
  เปนหนวยงานที่ใหการสงเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหมีความยั่งยืน  โดยการกระจาย
การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคอยางเทาเทียมกัน  บทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญของหนวยงานคือใหคําแนะนํา
แกผูสนใจในดานนโยบายที่เกี่ยวของภาคอุตสาหกรรม สงเสริมการสงออกผลผลิตอุตสาหกรรม จัดหาที่ปรึกษา
และบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ จัดหา ปรับเปลี่ยนและเผยแพรเทคโนโลยีใหมท่ีเหมาะสม และใหความชวยเหลือดาน
การคาในทองถิ่นและระหวางประเทศ 

ท่ีต้ัง :  PO Box 09, 615 Galle Road, Katubedda, Moratuwa, Sri Lanka   
Tel :  +94 (11) 260 5326, 260 5394, 260 5452, 262 4846-7 
Fax : 94-11-2607002  
E-mail :  idb@sltnet.lk  

(4)  The Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation  เปนหนวยงาน ท่ีมีบทบาท 
(ก) ออกนโยบายการรับประกันใหแกผูสงออกสินคาและบริการ เพื่อประกันความเสี่ยงที่จะ

ไดรับสินคาหรือความลาชาท่ีจะเกิดขึ้นจากการจายคาสินคาและบริการ 
(ข) ออกการรับประกันแกธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ท่ีใหความสะดวกในดานการเงิน

ท้ังกอนและหลังการขนสง 
(ค) ออกการรับประกันบุคคลหรือสถาบันท่ีเกี่ยวของกับสินคาและบริการทั้งภายในภายนอก 

ศรีลังกา 
ท่ีต้ัง  :  Level 4, Export Guarantee House, Nawam Mawatha, Colombo 2,  

Sri Lanka.  
Tel   :  +94 (74) 719410 - 13  
Fax  :  +94 (74) 719400 

   E-mail : slecic@tradenetsl.lk  
 
3.3.7  โอกาสและลูทางการลงทุนของไทย 
 ขณะน้ีไทยมีโอกาสทําธุรกิจทางการคาในศรีลังกาสูง เน่ืองจากศรีลังกาเพิ่งยุติสงครามและยังไม
สามารถผลิตสินคาอุปโภคบริโภคได ท้ังน้ีสินคาหลายชนิดในตลาดศรีลังกามีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ 
และคุณภาพยังไมดี ซึ่งไทยสามารถผลิตสินคาเหลาน้ีไดมีคุณภาพดี 
 สําหรับอุตสาหกรรมที่ไทยสามารถเจาะตลาดศรีลังกาได เชน วัสดุกอสราง กระเบื้องปูพื้นบาน อาคาร
และฝาผนัง รวมทั้งวัสดุตกแตงอาคารที่พักอาศัยและสํานักงานทั่วไป นอกจากน้ี ไทยมีโอกาสลงทุนในดานการ
กอสรางที่พักอาศัย สํานักงาน โรงแรม รวมทั้งการสรางระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน ทางดวน และถนน เปนตน 
และสําหรับอุตสาหกรรมที่ตองการการลงทุนรวมที่ไทยมีศักยภาพ ไดแก อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมที่ใชยางเปน
วัตถุดิบในการผลิต อุตสาหกรรมกระดาษ เซรามิก อะไหลรถยนต อุตสาหกรรมเครื่องแกว อุตสาหกรรมเพชร
พลอยและอัญมณี อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมดานการพัฒนาซอฟทแวร อุตสาหกรรมการเกษตรและการ
ประมง การทองเที่ยว และการบริการดานการแพทยและสาธารณสุข เปนตน ซึ่งในปจจุบันมีการลงทุนในดานการ
กอสรางและการเกษตรของไทยในศรีลังกาทั้งที่ดําเนินโครงการแลวและอยูระหวางการประมูลโครงการ  
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 ความรวมมือดานการลงทุนประเภทอื่น ๆ ระหวางไทยกับศรีลังกา อาศัยความไดเปรียบดาน
ทรัพยากรธรรมชาติของศรีลังกา ผนวกเทคโนโลยีทันสมัยของไทย อาทิ ธุรกิจประมงและผลิตอาหารทะเลกระปอง
และแปรรูป ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป รวมทั้งกิจการที่นักธุรกิจไทย
ชํานาญ ไดแก กิจการโรงแรมและทองเที่ยว รานอาหารไทย เปนตน 
 ในปจจุบันมีนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในศรีลังกาจํานวน 8 ราย ในสาขารานอาหาร การใหบริการทาง
การเงิน สุขภาพ อัญมณี เปนตน สวนนักลงทุนจากศรีลังกาที่มาลงทุนในไทยโดยไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก 
BOI 6 โครงการ ในสาขาการผลิต Activated Carbon การผลิต Silicone Nipples ดานผลิตภัณฑท่ีใชยางเปน
วัตถุดิบ และดานเพชรพลอย ซึ่งเปนการลงทุนของศรีลังกาทั้งหมดและการลงทุนรวมกับนักลงทุนไทย 
 
3.3.8  ข้ันตอนการขออนุมัติการสงเสริมการลงทุนในศรีลังกา 
 นักลงทุนตองยื่นความจํานงเพื่อขอโอกาสในการลงทุนดวยการกรอกใบสมัครของคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ประกอบดวย 2 สวน คือ การขออนุมัติการลงทุน และ การขออนุมัติพื้นท่ีโครงการ 
 ฝายประเมินราคา (Appraisal Department) ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจะเปนผูพิจารณา
ใบสมัครที่มีขอมูลครบถวนสมบูรณ โดยใชเวลาเพียง 10 วันทําการ และคิดคาธรรมเนียมในขั้นตอนน้ี 100 
ดอลลารสหรัฐ หรือคาเงินรูปท่ีเทียบเทากัน เม่ือใบสมัครสงไปยังฝายน้ีแลว จะมีเจาหนาท่ีมาคอยชวยเหลือให
คําแนะนําผูลงทุนตลอดขั้นตอนการขออนุมัติ เม่ือโครงการเขาสูขั้นตอนการประเมินจะใชเวลาประมาณ 4 สัปดาห 
โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของรวมพิจารณา หากโครงการมีเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติท่ีหลีกเลี่ยงไมไดคณะกรรมการ      
สงเสริมการลงทุนจะออกจดหมายเพื่อแจงเงื่อนไขดังกลาวใหผูลงทุนทราบ ท้ังเงื่อนไขการปฏิบัติตามระเบียบ สิทธิ
พิเศษ และสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งผูลงทุนจะตองตอบยืนยันท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว  
 สําหรับขอตกลงในขั้นตอนสุดทาย ผูลงทุนจะตองดําเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทจํากัดท่ีจดทะเบียน
และยื่นพรอมเอกสารดังน้ี  1) กฎระเบียบของบริษัท 2) ชื่อเลขานุการบริษัท 3) ท่ีต้ังของสํานักงานที่จดทะเบียน  
4) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 5) รายการเครื่องจักรอุปกรณท่ีใชในโครงการ 
 หากโครงการไดรับการอนุมัติ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจะออกหนังสืออนุมัติโครงการมายัง 
ผูลงทุน และจะตองลงนามในขอตกลงภายใน 30 วันหลังจากออกหนังสืออนุมัติ คาบริการสําหรับการทําขอตกลง
ประมาณ 1,000 ดอลลารสหรัฐ คาดําเนินการดานกฎหมาย 1,250 ดอลลารสหรัฐ สําหรับโครงการทั่วไปและ
โครงการดานสาธารณูปการ และ 500 ดอลลารสหรัฐ สําหรับโครงการเกษตรกรรม 

 ขอตกลงจะระบุถึงสิทธิพิเศษที่จะไดรับและการใหสิทธิสัมปทานภายใต มาตรา 17 ของกฎหมาย
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสงเสริมการลงทุน แสดงดังรูปที่ 6 
 สําหรับคาใชจายหลักในการขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีดังน้ี 

(1) คาธรรมเนียมใบสมัคร 100 ดอลลารสหรัฐ 
(2) คาธรรมเนียมขอตกลงที่ผานการอนุมัติ 1,000 ดอลลารสหรัฐ 
(3) คาดําเนินการดานกฎหมายในขั้นตอนการอนุมัติขอตกลง 500-1,250 ดอลลารสหรัฐ 
(4) คาธรรมเนียมรายป 1,250-3,000 ดอลลารสหรัฐ 
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รูปที่ 6 : แผนผังขั้นตอนการขอรับการสงเสริมการลงทุน 

พิจารณา 10 วันทําการ
คาธรรมเนียม 100 ดอลลารสหรัฐ 

กรอกใบสมัคร

ประเมินผลใบสมัครโดยฝายท่ีเกี่ยวของ

BOI ออกจดหมายแจงยังนักลงทุน

ผูลงทุนตอบกลบัเพื่อยืนยัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไข 

พิจารณา 4 สัปดาห

ผูลงทุนในรูปบรษิัทที่จดทะเบียน
ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา 

BOI พิจารณาอนุมัติ
และออกจดหมายถึงนักลงทุน 

ลงนามในขอตกลง ภายใน 30 วัน
คาใชจาย 1,000 ดอลลารสหรัฐ  
และคาดําเนินการดานกฎหมาย  
500 – 1,250 ดอลลารสหรัฐ 
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3.4  ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
 ระบบโครงสรางพื้นฐานประกอบดวยหลายสวน เชน ถนน ทาเรือ ทาอากาศยาน ทางรถไฟ ระบบ
โทรคมนาคม เขตประกอบการอุตสาหกรรม ระบบการเงินการธนาคาร เปนตน หากระบบโครงสรางพื้นฐานมี
ปริมาณเพียงพอ คุณภาพดี และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพแลว จะเอื้อตอการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ 
ในทางกลับกันหากมีสภาพไมดีก็จะเปนอุปสรรคตอการลงทุน 
   ทาเรือ ศรีลังกามีทาเรือท้ังหมด 4 แหง (ขอมูลป 2546) ทาเรือโคลัมโบเปนทาเรืออันดับ 1 ของ 
เอเซียใต และอันดับที่ 26 ของโลก มีอัตราการเติบโตรอยละ 20.3 ตอป เปนทาเรือท่ีเชื่อมโยงกับสถานีเก็บสินคา
ขนาดใหญท้ังหมด โดยมีเสนทางเดินเรือขนาดใหญถึง 23 เสนทาง อาคารลําเลียงสินคาท่ีทันสมัย 7 แหง และ 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ควบคุมดวยเทคโนโลยีทันสมัย ศรีลังกามีแผนที่จะพัฒนาทาเรือท่ีเขต Galle ซึ่งตั้งอยูทาง
ตอนใตและทาเรือท่ีเขต Trincomalee ท่ีอยูทางชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศใหทันสมัยอีกดวย 
(รายละเอียดเพิ่มเติม www.slpa.lk) 
 ทาอากาศยาน ทาอากาศยานในศรีลังกามีท้ังสิ้น 14 แหง ไดแก ท่ี Colombo, Galle, Jaffna และ 
Trincomalee (ขอมูลป 2546) ทาอากาศยาน Bandaranaike International Airport (BIA) เปนศูนยกลางการ
ขนสงทางอากาศของภูมิภาคและเปนอันดับ 1 ในเอเซียใต มีสายการบินขนาดใหญใหบริการบรรทุกสินคาจาก BIA 
ไปยังเมืองสําคัญในยุโรป ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล ออสเตรเลีย และอินเดีย ซึ่งปริมาณการขนสงทั้งสินคา
และผูโดยสารมีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกป    
 ระบบขนถายสนิคา (Logistics)  เม่ือป 2545 ศรีลังกาไดสราง Colombo Freeport ใหเปน
ศูนยกลางการขนถายสินคาขนาดใหญระดับโลก โดยเปนศูนยรวมของระบบการขนสง ไดแก การขนสงทางน้ํา  
ทางอากาศ และทางบก ซึ่งเชื่อมโยงถงึศูนยกระจายสินคา (รายละเอียดเพิ่มเติม www.bii.lk/colombofreeport.html) 
 ทางรถไฟ  ระบบทางรถไฟถูกพัฒนาไปสูเขตการสงออก (Export Processing Zones : EPZs) ท่ี
สําคัญ เชน Katunayake, Biyagama และ Koggala แตยังไมไดรับการปรับปรุงมากนัก ระยะทางทั้งหมด 1,449 
กิโลเมตร (ขอมูลป 2545)  
     การขนสงทางบก ถนนเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการขนสงทางบก ปจจุบันมีไมเพียงพอตอความตองการ 
ท่ีผานมาศรีลังกาไมมีทางดวนหรือ Toll way เลย ดังน้ันรัฐบาลจึงมีแผนที่จะสรางทางดวน 3 เสนหลักจากความ
ชวยเหลือของตางชาติ ไดแก Colombo-Katunayake, Colombo-Kandy และ Colombo-Matara อีกท้ังรัฐบาล
มีโครงการกอสรางทางหลวงระดับประเทศเพิ่มเติมโดยแบงตามภูมิภาค ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 
2553  
   ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ศรีลังกาตองปรับปรุงดานระบบโทรศัพทอยางมากทั้งจํานวนคูสายและ
คุณภาพการใหบริการ โดยเฉพาะในเขตเมือง รัฐบาลเปดโอกาสใหบริษัทระดับชาติเขามาลงทุนมากขึ้น อีกท้ังใหการ
สนับสนุนการลงทุนแกเอกชน โดยมีผูใหบริการโทรศัพทบาน 3 ราย และผูใหบริการโทรศัพทมือถือ 4 ราย 

ในป 2545 จํานวนสายโทรศัพทหลักท่ีใชงานมีประมาณ 881,400 สาย และจํานวนโทรศัพทเคลื่อนท่ี
ประมาณ 931,600 เครื่อง  
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  เขตประกอบการอุตสาหกรรม ศรีลังกามีเขตประกอบการอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยแบงเปน เขต
อุตสาหกรรมสงออก (EPZs : Export Processing  Zones) สวนอุตสาหกรรม (IPs : Industrial Parks ) และ
นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate) ท่ีต้ังไดแสดงดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8 (ท่ีมา : www.idb.lk/region.htm, 
2548) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 : ที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมสงออก (EPZs) และสวนอุตสาหกรรม (IPs) ในศรีลังกา 
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รูปที่ 8 : ตําแหนงที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมในศรีลังกา 
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3.5  ระบบการเงินและการธนาคาร 
  ภาคการเงินการธนาคารนับเปนอีกสวนหนึ่งที่ มีความสําคัญในการขับเคลื่อนดานเศรษฐกิจ  
ในระยะเวลาสิบปท่ีผานมา รัฐบาลศรีลังกาไดพัฒนา ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับสถาบัน / เครื่องมือทางการเงิน และ
ประเภทการใหบริการที่หลากหลายขึ้นโดยครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักธุรกิจ และ 
นักลงทุนอยางมาก 

 โดยธนาคารกลางของศรลีังกา (Central Bank of Sri Lanka : CBSL) เปนผูกําหนดนโยบายสูงสุด
ของระบบการเงนิภายในประเทศ   

ในปจจุบันมีจํานวนธนาคารตาง ๆ ไดแก ธนาคารพาณิชยทองถิ่นจํานวน 26 ธนาคาร สํานักงาน
ตัวแทนของธนาคารจากตางประเทศจํานวน 10 ธนาคาร และธนาคารของรัฐบาลจํานวน 2 ธนาคาร 
 
3.6  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร 
 
3.6.1 กฎหมายเหมืองแร 
 พระราชบัญญัติเหมืองแรและแร ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติฉบับน้ีไมมีผลบังคับใชกับแรท่ีอยูภายใตพระราชบัญญัติกิจการปโตรเลียม ฉบับที่ 28 
ป 2504 (Ceylon Petroleum Corporation Act, No.28 of 1961) และพระราชบัญญัติกิจการเพชรพลอย
แหงชาติ ฉบับที่ 13 ป 2514 (State Gem Corporation Act, No.13 of 1971) 

 สวนที่ 1 กลาวถึงการจัดต้ังสํานักสํารวจทางธรณีวิทยาและแหลงแร (Geological Survey and 
Mines Bureau) อํานาจและหนาท่ี 

 สวนที่ 2 กลาวถึงกรรมสิทธิ์แรและการออกใบอนุญาต  
 สวนที่ 3 กลาวถึงอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิการของคนงานในเหมือง ดังน้ี 
 สวนที่ 4 ขอกําหนดทั่วไป กลาวถึงความผิด ขอบังคับตาง ๆ การเรียกเก็บภาษีแรระดับจังหวัด และ

ขอสรุปกรณีเกิดความขัดแยงกันระหวางชนชาติ 
 ประกาศตามความในพระราชบัญญัติเหมืองแรและแร ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 
 ประกาศตามความในพระราชบัญญัติเหมืองแรและแร ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 ภายใตมาตราที่ 64 โดย

พิจารณาควบคูกับมาตรา 34 เปนประกาศเพื่อควบคุมกิจการเหมืองแรในศรีลังกา ประกอบดวยกฎหมาย รวม 7 
หมวด ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 หมวดที่ 1 ระบบควบคุมการออกใบอนุญาต กลาวถึงการจัดทําแผนที่แหลงแรท่ีผูประกอบการตอง
จัดทําจากแผนที่ของ Sri Lanka 1 : 50,000 Agricultural Base Mapping Project Map Series หรือแผนที่ท่ี
ไดรับความเห็นชอบจาก Surveyor-General และใชความละเอียด 1,000 เมตร X 1,000 เมตร ในการพิจารณา
ขอบเขตของสัมปทานสํารวจแร 

 หมวดที่ 2 มาตราที่ 3 กลาวถึงการยื่นขอและการตออายุใบอนุญาตสํารวจเพื่อการทําเหมืองดวย
แรงงานคน   
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    มาตราที่ 4 การยื่นขอหรือตอใบอนุญาตสํารวจ 
   อัตราคาตออายุใบอนุญาตสํารวจ 

−  ปท่ี 1 และ 2 4,000 รูป/ตร.กม./ป 
−  ปท่ี 3 และ 4 6,000 รูป/ตร.กม./ป 
−  ปท่ี 5 และ 6 12,000 รูป/ตร.กม./ป 
−  ปท่ี 7 และ 8 24,000 รูป/ตร.กม./ป 
−  ปท่ี 9 และ 10 48,000 รูป/ตร.กม./ป 

    มาตราที่ 5 กลาวถึงใบอนุญาตสํารวจเพื่อการทําเหมืองแรเชิงอุตสาหกรรม 
    มาตราที่ 6 กลาวถึงการขอใบอนุญาตทําการคา เพื่อซื้อ เก็บ แยก-แตง และคาขายแบบ

แลกเปลี่ยน (trade in) หรือในกรณีของการสงออกหากไดรับสิทธิพิเศษจากผูอํานวยการ 
    มาตราที่ 7 กลาวถึงใบอนุญาตการทําเหมือง การแยก-แตงแร การคาขายแบบแลกเปลี่ยน

และการสงออกแรท่ีสงวนไว จะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีเปนกรณี ๆ ไป 
    มาตราที่ 8 กลาวถึงแหลงพลังงานระบบความรอนใตพื้นดิน และการขออนุญาตใหเปนไป

ตามการขออนุญาตเหมืองแรท่ัวไป เพียงแตมีแบบฟอรมเฉพาะ 
    มาตราที่ 9 เปนรายละเอียดเก่ียวกับใบอนุญาตขนสงแร และเงื่อนไขที่ผูถือใบอนุญาต

สํารวจ ทําเหมือง และทําการคา จะตองไดรับใบอนุญาตขนสงแรดวย เพื่อขนสงแรออกจากพื้นท่ี 
    มาตราที่ 10 กลาวถึงการจัดทําขอตกลงในการลงทุน ซึ่งบอกถึงรายละเอียดของเอกสาร

และขอมูลท่ีตองจัดทําเพื่อแนบกับขอตกลง ตลอดจนกลาวถึงหนาท่ีของสํานักงานในฐานะผูประสานงานในการ
ตอรองและการลงนามในขอตกลง 

 หมวดที่ 3 ของกฎหมายนี้กลาวถึงรายละเอียดในการจัดทํารายงานตาง ๆ ท่ีกําหนดสําหรับ
ผูประกอบการ 

    มาตราที่ 11 เปนรายงานดานเทคนิคท่ีตองนําสงประกอบการขอตอใบอนุญาตสํารวจ 
    มาตราที่ 12 เปนแผนฟนฟูสภาพพื้นท่ีสํารวจ ท่ีผูประกอบการตองนําสงกอนการสํารวจ 
    มาตราที่ 13 กําหนดใหผูถือใบอนุญาตสํารวจเพื่อการทําเหมืองเชิงอุตสาหกรรมตองสง

รายงานสรุปผลการสํารวจภายใน 15 วัน ของแตละไตรมาส รวมทั้งการกําหนดใหยื่นขอเปลี่ยนแปลงผูครอบครอง
หรือการเลิกสํารวจอยางนอย 90 วัน กอนดําเนินการ และตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการ 

    มาตราที่ 14 กําหนดใหผูถือใบอนุญาตทําเหมืองที่ใชแรงงานคน ตองมีรายงานปริมาณแรท่ี
ขุดได ขนสง แยก-แตง และคาขายแบบแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาท่ีตรวจสอบไดตลอดเวลา และตองนําสงแก 
สํานักงานทุกป รายงานปริมาณแรน้ีถือเปนเอกสารสําคัญที่ตองนําสงในกรณีขอตออายุใบอนุญาต 

    มาตราท่ี 15 กําหนดใหผูถือใบอนุญาตทําการคา ตองมีรายงานปริมาณแรทุกชนิดท่ีซื้อ  
นําออกจากพื้นท่ี ขนสง ขาย และสงออก เพื่อตรวจสอบการชําระคาภาคหลวง 
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    มาตราที่ 16 ผูถือใบอนุญาตทุกรายตองปรับปรุงขอมูลในรายงานใหเปนปจจุบันตาม
ระยะเวลา 

    มาตราที่ 17 กลาวถึงการกําหนดใหรายงานตาง ๆ เปนความลับในระยะเวลา 2 ปจากวันท่ี
นําสง 

    มาตราที่ 18 ผูถือใบอนุญาตจะตองจัดทํารายงานดวยภาษาราชการ 
 หมวดที่ 4 กลาวถึงขอกําหนดตาง ๆ ในการทําเหมือง   

 หมวดที่ 5 กลาวถึงการชําระคาภาคหลวงแร 
• บุคคลที่ตองชําระคาภาคหลวง 

− ผูท่ีมีใบอนุญาตการทําเหมืองหรือผลิตแรเพื่อจําหนายหรือสงออก หรือผูคาผลิตภัณฑ 
แรสําเร็จหรือกึ่งสําเร็จ 

− ผูท่ีมีใบอนุญาตการคาแรท่ียังไมผานกระบวนการผลิต 
− ผูท่ีมีใบอนุญาตสํารวจที่ไดรับอนุญาตจากเลขาฯ ใหเคลื่อนยายและจําหนายแร 

• อัตราคาภาคหลวง คิดจากรอยละของมูลคาการจําหนายหรือมูลคาตลาด 
− โลหะมีคา (ทองคํา เงิน และแพลทตินัม)  รอยละ 4 
− แรท่ีใชในอุตสาหกรรม (ไมสงออก)  รอยละ 3 
− แรท่ีใชในอุตสาหกรรม (สงออก)  รอยละ 4 
− แรท่ีใชสําหรับกอสราง   รอยละ 1 
− หินประดับ (Dimension Stone)  รอยละ 4 
− โลหะอื่น ๆ     รอยละ 3 

(เหล็ก นิกเกิล โครเมียม ทองแดงตะกั่ว สังกะสี และออกไซดของโลหะหายาก) 
 หมวดที่ 6 กลาวถึงคาธรรมเนียมและคาเชา  
• คาธรรมเนียมการจดทะเบียน  

− การออกใบอนุญาตแตงแรและการตออายุประจําป  1,000 รูป/เฮกแตร 
− การออกใบอนุญาตสํารวจในพื้นท่ี 50 ตร.กม. แรก 1,000 รูป/ตร.กม. 
− การตออายุใบอนุญาตสํารวจ 

    ครั้งแรก (สิ้นปท่ี 2) 1,000 รูป/ตร.กม./ป 
   ครั้งที่ 2 (สิ้นปท่ี 4) 1,000 รูป/ตร.กม./ป 
   ครั้งที่ 3 (สิ้นปท่ี 6) 2,000 รูป/ตร.กม./ป 
   ครั้งที่ 4 (สิ้นปท่ี 8) 3,000 รูป/ตร.กม./ป 
− การออกใบอนุญาตดําเนินการอุตสาหกรรมเหมืองแรและการตออายุ  2,000 รูป/เฮกแตร 
− การออกใบอนุญาตการสํารวจแรสงวนและการตออายุประจําป  2,000  รูป/เฮกแตร 
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− การออกใบอนุญาตการคาและการตออายุ  5,000  รูป/ป 
− การออกใบอนุญาตการขนสง  50  รูป 
− คาธรรมเนียมเอกสารทั้งหมดและการติดตอดําเนินการขออนุญาต   5,000 รูป 
− คาคนเอกสารที่เกี่ยวของ  100  รูป 
− คาถายเอกสารที่เกี่ยวของ  40  รูป/หนา 
− คาบริการอื่น ๆ ท่ีไมมีอยูในรายการ (แลวแตกรณี)  ไมระบุ 

• คาเชารายป 
− คาเชาพื้นท่ีท่ีมีใบอนุญาตการทําเหมืองแร 3,000 รูป/เฮกแตร/ป 
− คาเชาพื้นท่ีท่ีมีใบอนุญาตดําเนินการแตงแร 1,000 รูป/เฮกแตร/ป 
− คาเชาพื้นท่ีท่ีมีใบอนุญาตดําเนินการในพื้นท่ีพิเศษ 1,000 รูป/เฮกแตร/ป 

• คาใชจายดานเทคนิคท่ีไดรับความเห็นชอบสําหรับการตออายุใบอนุญาตสํารวจ 
− 1 ถึง 4 ป (1 ปเทาน้ัน) 4,000 รูป/ตร.กม./ป 
− 4 ถึง 8 ป (1 ปเทาน้ัน) 24,000 รูป/ตร.กม./ป 
− 9 ถึง 10 ป (1 ปเทาน้ัน) 48,000 รูป/ตร.กม./ป 

 หมวดที่ 7 กลาวถึงเรื่องทั่วไป 
 การใหสิทธิในกิจการเหมืองแรและแร 
 ตามพระราชบัญญัติเหมืองแรและแร ฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 รัฐบาลไดจัดต้ังกรมสํารวจธรณีวิทยาและ
เหมืองแร (Geological Survey and Mines Bureau : GSMB)  และไดมอบหมายใหเปนหนวยงานควบคุม
จัดการกิจการเหมืองแรและแร (ยกเวนกิจการเหมืองพลอย การคาอัญมณี กิจการน้ํามัน และผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม) GSMB จึงไดออกกฎหมายลูกและกฎระเบียบตาง ๆ มาใชบังคับและเปนหลักในการปฏิบัติงานของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ท้ังน้ีกฎหมายหามผูใดประกอบกิจการเหมืองแรและแรโดยมิไดรับอนุญาตจากทางราชการ 
สําหรับขั้นตอนการใหสิทธิในกิจการเหมืองแรและแรในศรีลังกาแสดงดังรูปที่ 9 
 
3.6.2 กฎหมายสิ่งแวดลอม 
 พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 47 ป 2523 (National Environment Act No.47 of 
1980 : NEA) กําหนดใหองคกรสิ่งแวดลอมกลาง (Central Environment Authority : CEA) เปนหนวยงาน
หลักท่ีมีอํานาจบังคับใชกฎหมาย โดยรับผิดชอบดูแลภาพรวมและประสานกับกิจกรรมดานการจัดการสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ ในศรีลังกา พระราชบัญญัติฉบับน้ีปรับปรุงในป 2531 (ค.ศ.1988) โดยมีจุดประสงคเพื่อคุมครอง
สิ่งแวดลอมจากการพัฒนาที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมาก ภายในพระราชบัญญัติฉบับน้ีกลาวถึง
ขอกําหนดของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โดยแบงเปน 2 ระดับ 
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รูปที่ 9 :  ขั้นตอนการใหสิทธิในกิจการเหมืองแรและแรของศรีลังกา 

ใบอนุญาตขนแรหรือสารมีแรปน ไมใหเอกสิทธิในการ : ผูถือใบอนุญาตสงออกแร
ตัองระบุ : ซื้อ เก็บ ปรุง แตง จะไดรับสิทธิพิเศษจาก
 -   ปริมาณ แลกเปลี่ยนสงออกแร ผูอํานวยการ GSM เพื่อใชกับ :
 -   ชวงเวลา ประเภท A อาชญาบัตรสํารวจแรทุกประเภท
 -   ชนิดแร ซื้อขายแรเพื่อสงออก ประทานบัตรเหมืองแรทุกประเภท
 -   สําหรับใชรวมกับ : ประเภท B ใบอนุญาตคาแรทุกประเภท

     ประทานบัตรเหมืองแร ซื้อขายแรในประเทศ
     อาชญาบัตรสํารวจแร ประเภท C 

 พื้นที่ไมมากกวา 10 เฮกแตร ประเภท A      ใบอนุญาตคาแร คาอิฐและปูนไลม
ความลึกไมมากกวา 25 เมตร  -   วิธีการระเบิด ผลิตดวยมือ
ประเภท A      จุดระเบิดหลายหลุม
 -   ความลึกหลุมเจาะนอยกวา      และใชอุปกรณหนวงเวลาระเบิด
     1.5 เมตร  -   ความลึกหลุมเจาะ
 -   ปริมาณการผลิต      มากกวา 3 เมตร
     ไมนอยกวา 100 ลบ.ม./เดือน  -   ปริมาณการผลิต
     ไมมากกวา 600 ลบ.ม./เดือน      มากกวา 1,500 ลบ.ม./เดือน
 -   ไมใชเครื่องจักรกล  -   ใชเครื่องจักรกล
ประเภท B ประเภท B
 -   ความลึกหลุมเจาะนอยกวา  -   วิธีการระเบิด
     1.5 เมตร      จุดระเบิดหลุมเด่ียว
 -   ปริมาณการผลิต  -   ความลึกหลุมเจาะ
     ไมมากกวา 100 ลบ.ม./เดือน      ไมนอยกวา 1.5 เมตร
 -   ไมใชเครื่องจักรกล      ไมมากกวา 3.0 เมตร

 -   ปริมาณการผลิต
     ไมนอยกวา 600 ลบ.ม./เดือน
     ไมมากกวา 1,500 ลบ.ม./เดือน
 -   ใช Jack Hammer เจาะเทานั้น
ประเภท C 
 -   วิธีการระเบิด
 -   จุดระเบิดทีละหลุม
 -   ความลึกหลุมเจาะ
     นอยกวา 1.5 เมตร
 -   ปริมาณการผลิต
     นอยกวา 600 ลบ.ม./เดือน
 -   ใช Jack Hammer เจาะเทานั้น
เหมืองดิน (Clay Mining)
ตองวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
(Bank Guarantee)
เปนวงเงินตามปริมาตรแรดินที่ขุด
คิดเปน Acre-feet

การใหสิทธิในกิจการเหมืองแร
และแร

กรมสํารวจธรณีวิทยาและเหมือง

การทําเหมือง การขนแร

เหมืองบนบก เหมืองในทะเล

ARTISANAL (AML) 
เหมืองแรงคน

INDUSTRIAL (IML) 
เหมืองอุตสาหกรรม

การสํารวจแรสงวน

ขอประทานบัตร (RML)

ขออาชญาบัตร(EL)

การสงออกแร

ขออาชญาบัตร(EL)

การคาแรการสํารวจแร

การสํารวจดวย
แรงคน

การสํารวจแรเชิง
อุตสาหกรรม
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− ระดับแรก คือการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน (Initial Environmental 
Examination : IEE) ใชกับโครงการหรือกิจกรรมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไมมาก 

−  ระดับที่ 2 คือการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : 
EIA) หรือการประเมินคาดานสิ่งแวดลอม ใชกับโครงการหรือกิจกรรมที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอยางมาก 

 
  การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  ในกฎหมายสิ่งแวดลอมแหงชาติ กําหนดประเภทของโครงการที่ตองทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือรายงานการตรวจสอบสภาพแวดลอมเบื้องตน (IEE) ออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

 กลุมแรก เปนโครงการ 17 ประเภท (ไมรวมอุตสาหกรรม) ท่ีคาดวาจะกอใหเกิดผลกระทบที่มี
นัยสําคัญตอสิ่งแวดลอม 

 กลุมที่สอง  เปนโครงการอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมรุนแรงไมวาจะตั้งอยูในพื้นท่ีใด 
 กลุมที่สาม เปนโครงการอุตสาหกรรม ท่ีกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมปานกลาง และจะตองจัดทํา

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือรายงานการตรวจสอบสภาพแวดลอมเบื้องตนหากจะตั้ง
ในพื้นท่ีท่ีไวตอผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 กิจการเหมืองแรจัดอยูในกลุมแรก คือโครงการประเภทที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ 
สิ่งแวดลอม  
 เม่ือผูประกอบการสงรายงานขอมูลเบ้ืองตนใหแกหนวยงานอนุญาตแลว หนวยงานอนุญาตจะตอง
แจงใหผูประกอบการทราบวาไดรับรายงานแลวภายใน 7 วัน จากน้ันจึงพิจารณาวาโครงการจะตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือรายงานการตรวจสอบสภาพแวดลอมเบื้องตนหรือไม รวมทั้งกําหนด
ขอกําหนดการศึกษาซึ่งจะใชเวลา 30 และ 14 วัน ตามลําดับ เม่ือผูประกอบการไดรับขอกําหนดการศึกษา ก็
สามารถจัดทํารายงานตามขอกําหนดนั้นและนําสงใหแกหนวยงานอนุญาตพิจารณาความสมบูรณของรายงานตาม
ขอกําหนดการศึกษา เม่ือหนวยงานอนุญาตมีความเห็นวารายงานมีความสมบูรณเพียงพอก็จะแจงขอขอคิดเห็นจาก
สาธารณชน โดยลงในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพรายวัน โดยแปลเปน 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษา
ทมิฬ และภาษาสิงหล กําหนดเวลา 30 วัน 
 เม่ือเสร็จสิ้น ขั้นตอนการขอขอคิดเห็นจากสาธารณชนแลว หนวยงานอนุญาตจะแจงผูประกอบการให
เพิ่มเติมขอมูลตามขอคิดเห็นท่ีได และเมื่อผูประกอบการสงรายงานเพิ่มเติม หนวยงานจะใชเวลาในการพิจารณา
ความสมบูรณของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไมเกิน 30 วัน หรือหากเปนรายงานการตรวจสอบ
สภาพแวดลอมเบื้องตน จะใชเวลาไดไมเกิน 7 วัน และหนวยงานอนุญาตจะแจงใหผูประกอบการทราบวาโครงการ
ไดรับการอนุมัติหรือไม ซึ่งหากหนวยงานอนุญาตอนุมัติโครงการจะตองลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ
หนังสือพิมพรายวันเปนภาษาอังกฤษ ภาษาทมิฬ และภาษาสิงหล ใหสาธารณชนทราบรายละเอียดของเงื่อนไข
ตาง ๆ ดวย 
 รายงานดานสิ่งแวดลอมท่ีผานการอนุมัติแลวจะมีอายุ 24 เดือน หรือหากโครงการไมผานการอนุมัติ 
ผูประกอบการสามารถที่จะยื่นอุทธรณได 
 ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือรายงานการตรวจสอบ
สภาพแวดลอมเบื้องตน ดังแสดงในรูปที่ 10 
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รูปที่ 10 : ขั้นตอนพิจารณา EIA 

       (6)

(14)
       ไม

 (  ) : จํานวนวันดําเนินการ

EIA-รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

IEE-รายงานการตรวจสภาพแวดลอมเบื้องตน

ที่มา : Contral Enviromental Authority

ขอมูลเบื้องตน

การพิจารณาผล
 กระทบของโครงการ

ตองจัดทํา IEE
หรือEIA

IEE

ขอมูลเบื้องตนเพียงพอ
สําหรับ IEEหรือไม

จัดทําขอกําหนด
การศึกษา

จัดทํา IEE

สง IEE ให
หนวยงานอนุญาต

อนุมัติและกําหนด
เงื่อนไข

พิจารณา

แจงตอ
สาธารณชน

ดําเนินการ

ตรวจติดตาม

ไมอนุมัติ

ย่ืนอุทธรณ

EIA

จัดทําขอกําหนด
การศึกษา

จัดทํา EIA

พจิารณาความ
สมบูรณของ EiA

ใช

ไมอนุมัติ

ไม

แจงตอ
สาธารณชน

ขอขอมูล
เพ่ิมเติม

เจาของโครงการ
ปรับปรุง EIA

แจงเจาของโครงการให
จัดทําขอมูลเพ่ิมเติม

ตรวจติดตาม

อนุมัติและ
กําหนดเงื่อนไข

พจิารณา EIA เพิม่เติม

แจงตอ
สาธารณชน

ดําเนินการ

ย่ืนอุทธรณ

(6)
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3.6.3  กฎหมายดานการลงทุนจากตางชาติ 
 การสงกลับกําไร (Capital Repatriation) 
 ศรีลังกายอมรับมาตราที่ 8 ของกองทุนเงินกูระหวางประเทศ (IMF) และเปดเสรีการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ สําหรับคาธรรมเนียมในการดําเนินธุรกิจตาง ๆ เชน คาบริหารการจัดการ (Management 
Fee) คาลิขสิทธิ์ (Royalties) และคาสัมปทาน (Licensing Fee) ก็จะถูกยกเวนจากรัฐบาลกลาง  กรณีท่ีบริษัทที่
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ถาหากมีเงินทุนในสวนที่มีหน้ีสินมากกวาทุน (Debt service) 
และในกรณีท่ีมีกําไร (Capital Gains) จะไดรับการยกเวนการควบคุมใหแลกเปลี่ยนเงินตรา สวนบริษัทตางชาติ
อื่น ๆ ใหยกเลิกการอนุมัติของธนาคารกลางของศรีลังกาเกี่ยวกับ Fund of debt service และ Capital gain  
ท้ังน้ี กอนท่ีธนาคารจะอนุมัติจําเปนตองขอ Tax clearance certificate 
 การลงทุนในตลาดหลักทรัพยท้ังหมด สามารถทําไดโดยไมตองขออนุมัติจากธนาคารชาติ 
ผลตอบแทนที่ไดสามารถสงกลับไดในสกุลเงินทุกสกุลตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนทางการ การควบคุมเงินทุนท่ีใช
ในการทําธุรกรรมมักจะใชวิธีหามมิใหนักลงทุนตางชาติลงทุนในธุรกิจพันธบัตรกูยืมและพันธบัตรระยะยาว อยางไร
ก็ตาม ในชวงป 2544-2545 ธนาคารชาติของศรีลังกาเปดใหนักลงทุนตางชาติลงทุนในธุรกิจพันธบัตรไดใน 
รูปบริษัท แตตองผานความเห็นชอบจากธนาคารชาติกอน บริษัทของศรีลังกา ตองไดรับอนุมัติจากธนาคารชาติกอน
การลงทุนในตางประเทศ ซึ่งในป 2545 บริษัทของศรีลังกาเริ่มลงทุนในตางประเทศมากขึ้น 
 
3.6.4  มาตรฐานแรงงาน 
  (1)  หากธุรกิจตองการวาจางพนักงานฝกหัด ตองวาจางไมนอยกวา 6 เดือน หรือ 156 วัน และ 
ตองมีอายุไมตํ่ากวา 18 ป หากมีความจําเปนตองจางพนักงานที่อายุตํ่ากวา 18 ป จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ดังแสดงในภาคผนวก 7 สวนอายุเกษียณคือ 55 ป  
  (2)  ธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจะตองไมบังคับใจแรงงาน และไมสามารถวาจางแรงงานเด็ก 

(3)  การวาจางพนักงานทั้งเพศชายและหญิงใหถือปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน เวนแตเวลาการทํางาน
ในชวงกลางคืน เพศชายสามารถทํางานไดตลอดทั้งคืน สวนเพศหญิงทําไดในชวงเวลา 22.00-06.00 น. 

 (4)  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ชวงวันจันทร-ศุกรใหมีชั่วโมงการทํางานไมเกิน 8 ชั่วโมง สําหรับ
พนักงานแบบกะเดียว และไมเกิน 7 ชั่วโมง สําหรับพนักงานแบบหลายกะ  สวนวันเสารใหมีชั่วโมงการทํางาน 
ไมเกิน 5-6 ชั่วโมง สําหรับพนักงานแบบกะเดียว และไมเกิน 4 ชั่วโมง สําหรับพนักงานแบบหลายกะ 
 
3.6.5  กฎหมายศุลกากร/ พิธีการศุลกากร (ท่ีมา www.ustr.gov และ www.customs.gov.lk) 
 ศรีลังกาเปนประเทศเปดเสรีทางการคามากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียใต เครื่องมือท่ีสําคัญ
ทางการคาของรัฐบาลศรีลังกา ไดแก ภาษีศุลกากรขาเขาหรือ Import Tariff โดยรัฐบาลศรีลังกาไดจัดต้ัง
หนวยงานที่เรียกวา “คณะกรรมการที่ปรึกษาดานภาษีศุลกากร” หรือ Tariff Advisory Council ซึ่งเปนหนวยงาน
ท่ีจะคอยดูแลและใหคําปรึกษาดานภาษีศุลกากรแกรัฐบาล ท้ังน้ี ในระยะเวลาไมกี่ปท่ีผานมา ศรีลังกาได
ปรับเปลี่ยนนโยบายการนําเขาสินคาใหมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น  โดยการปรับโครงสรางภาษีท่ีมีความแตกตาง
ออกเปน 6 อัตรา ไดแก ภาษีศุลกากรอัตรารอยละ 2.5, 5, 10, 15, 20 และ 25 ตัวอยาง เชน ยาสูบและบุหรี่เสีย
ภาษีศุลกากรขาเขาในอัตรารอยละ 75 และ 100 ตามลําดับ ในขณะเดียวกันสินคาเกษตรหลายชนิดก็ถูกจัดเก็บ
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ภาษีศุลกากรขาเขาซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปกปองผูผลิตภายในประเทศของศรีลังกาเอง ในขณะที่สินคา 
บางชนิดก็ไดรับการยกเวนดวย เชน สิ่งทอ (Textile) นํ้ามันดิบ (Crude Oil) ธัญพืชตาง ๆ (Wheat)  

อุปสรรคตาง ๆ ทางภาษีศุลกากร 
 รัฐบาลศรีลังกาไดปฏิบัติตามขอตกลงขององคการการคาโลกวาดวยขอตกลงการกําหนดมูลคาภาษี
ศุลกากรหรือ Customs Valuation Agreement เม่ือป 2546 โดยกําหนดใหสินคามีมูลคาแบบ C.I.F. 
(Cost+Insurance+Freight) ในการคิดคํานวณภาษีศุลกากรขาเขา ซึ่งจากการประเมินดังกลาวสงผลใหปญหาใน
กระบวนการนําเขาหมดไป และประกอบกับการนําระบบ Electronic Data Interchange (EDI) มาใชในการผาน
พิธีการศุลกากรจึงทําใหมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการสงเสริมการคาระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

 เอกสารและขั้นตอนของกระบวนการนาํเขาสนิคา 
 ในการผานพิธีการศุลกากรขาเขาเพื่อนําสินคาออกจากทาเรือท่ีนําเขา ผูนําเขาจะตองยื่นเอกสารที่
เกี่ยวของดานลางน้ี และเอกสารตามประกาศของกรมศุลกากรของศรีลังกา 
 เอกสารที่ใชในการนําเขาและสงออก ท่ีธนาคารพาณิชยของศรีลังกากําหนดไวประกอบดวย 

(1) บัญชีราคาสินคา หรือ Invoice  
(2)  กรมธรรมประกันภัย หรือ Insurance Certificate 
(3)  ใบตราสงสินคาทางเรือและทางอากาศ หรือ Bill of Landing  
(4)  ใบแสดงแหลงกําเนิดสินคา หรือ Certificate of Origin 
(5)  ใบตรวจสอบคุณภาพ หรือ Inspection Certificate 
(6)  ใบบรรจุหีบหอสินคา หรือ Packing List 

 สวนในกรณีท่ีนําเขาในลักษณะจายเงินคาสินคาลวงหนาไปแลวน้ัน สินคาจะถูกปลอยจาก 
กรมศุลกากรก็ตอเมื่อทางการไดตรวจสอบหลักฐานการจายเงินจนเปนที่พอใจแลว และผูนําเขาจะไดรับสินคา
ภายใน 30 วัน หลังจากการจายเงินคาสินคาเรียบรอยแลว 

 การอุดหนุนการสงออก 
 ธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จะไดรับสิทธิในการยกเวน
ภาษีรายได (Corporate Tax) นอกจากน้ี ธุรกิจยังจะไดรับการสนับสนุนทางการตลาดจากคณะกรรมการพัฒนา
เพื่อการสงออกหรือ Export Development Board รวมทั้งในการทํากรมธรรมประกันภัยเพื่อการสงออกสินคา 
ทางรัฐบาลศรีลังกา โดย Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation หรือ SLECIC ก็ชวยในการออก
กรมธรรมประกันภัยและรับรองการสงออกใหแกธุรกิจอีกดวย 
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4.  บทสรุป 
 
4.1  โอกาสในการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแรในศรีลังกา 

การท่ีนักลงทุนของไทยจะไปลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแรในศรีลังกาน้ันนอกจากจะพิจารณาปจจัย
ดานแร เชน ปริมาณแร แหลงแร และความตองการใชแรในประเทศไทยแลว สิ่งที่ตองวิเคราะหกอนจะดําเนินการ
ลงทุนคือ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และปญหาอุปสรรค (SWOT Analysis)  
 สําหรับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยทั่วไปในดานตาง ๆ ไดนําเสนอใน
ตารางที่ 4  
 
4.2  สรุปแรท่ีมีศักยภาพนาลงทุนในศรีลังกา 
 
4.2.1 หลักเกณฑการพิจารณาแรท่ีมีศักยภาพตอการลงทุน 

หลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณากําหนดชนิดของแรท่ีมีศักยภาพเหมาะสมที่จะลงทุนในตางประเทศ มี
ดังน้ี 

(1) สนับสนุนกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
(2) แผนการดําเนินงานในอนาคตของผูประกอบกิจการเหมืองแรขนาดใหญในประเทศไทย 
(3) ปริมาณสํารองของแรในปจจุบันของประเทศไทย 
(4) ศักยภาพในการผลิตแรของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
(5) ชนิดและปริมาณแรท่ีนําเขา-สงออกระหวางประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธิปไตยศรีลังกา 
(6) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product หรือ GDP) ของประเทศ 
(7) การเจรจาเขตการคาเสรี (Free Trade Area หรือ FTA)  
(8) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(9) ประวัติการลงทุนกิจการเหมืองแรของคนไทยที่ไปลงทุนในประเทศศึกษา 
(10) การสงเสริมการลงทุนของ BOI ในประเทศศึกษาที่ใหบริษัทตางชาติมาลงทุนเพิ่ม 
(11) ความตองการใชสินแรของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบริษัทขนาด

ใหญของโลก 
 
4.2.1.1 กลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) ไดสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุงผลักดันให
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศพัฒนาขีดความสามารถเพื่อแขงขันทางการคาในเวทีตลาดโลก โดยจัดทําแผนการ
จัดหาแรและโลหะสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ จํานวน 8 กลุม ซึ่งถือเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และใชทรัพยากรแรเปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต อันไดแก 
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ตารางที่ 4 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในดานตาง ๆ ของศรลีงักา 

 จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 
1. แหลงแร - มีสินแรสํารอง แรเหล็ก และแรทรายและอัญมณีที่

รูจักกันทั่วโลก 
 - มีทรัพยากรธรรมชาติที่เปนวัตถุดิบของ

อุตสาหกรรมที่สาํคญัของไทยจํานวนมาก  
โดยวัตถุดิบที่อุตสาหกรรมไทยจะใชประโยชน
จากศรีลังกาไดอยางมากคือพลอยดิบ ซึ่ง 
ศรีลังกายังมปีริมาณมากและคุณภาพดี 
นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบของอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตและเซรามิก  
- สําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ไทยเหมาะที่จะไปลงทุน เพราะฝมือความ 
สามารถของไทยสามารถแขงขันได ซึ่งถา
สามารถผลิตสนิคาอัญมณีและเครื่องประดับ
และสงออกจากศรีลงักาอาจจะไดเปรียบในดาน
ตนทุน และศรลีังกาเปนประตสููตลาดใหญ ๆ 
ได เชน อินเดีย ซึ่งเปนสมาชิกของเขตการคา
เสร ีBIMST-EC 

- รัฐบาลศรลีังกามนีโยบายในการหามนําแรหรือ
ทรัพยากร ธรรมชาติออกนอกประเทศ ดังนี ้  
Brick / tile / cement-clay, sand, gravel, 
laterite, shale, stone, aggregate, coral, shell, 
ball clay, kaolin, feldspar, sedimentary 
limestone, glass sand, calcite, dolomite 
(marble), silica quartz (vein quartz), garnet, 
mica, flourspar, serpentinite, magnesite, 
green marble, radioactive minerals, apatite, 
dimension stone in raw form  
- มีนโยบายไมสนับสนุนการสงออกแรดิบและหามใช
เครื่องจักรกลหนักในการทําเหมืองแรพลอย 

2. การเมือง - มีรัฐบาลทีม่ีเสถียรภาพ ถึงแมจะมีการความขัดแยง
ของชาวทมิฬอีแลมในภาคเหนือของประเทศ 

- ความขัดแยงของพรรคการเมืองของชาว
สิงหลและชาวทมิฬ ทําใหเกิดความไมมัน่คง
ดานเศรษฐกิจและลดความเชื่อมั่นของ 
นักลงทุนตางประเทศ 
- การคอรัปชั่น ศรีลังกามีกฎหมายในการ
ปราบปรามและตอสูกับคอรัปชั่น แตยังมีการ
ใชที่ไมแนนอน 

 - ความขัดแยงในเรื่องการเมืองภายในประเทศ 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

3. เศรษฐกิจ การคา - อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของศรีลังกา
มีความตอเนื่องอยางดี 
- มีขอตกลงจัดตัง้เขตการคาเสรี FTA กับอินเดียซึ่ง
ทําใหศรลีังกาเปนประเทศ Gateways สงออกไป
อินเดีย 
- เปนสมาชิกในเขตการคาเสรี BIMST-EC ซึ่ง
ประกอบดวยประเทศ บังคลาเทศ อินเดีย เนปาล 
สหภาพพมา ภูฎาน ศรีลังกา และไทย 
- มีการแบงเขตสาํหรบัการคาระหวางประเทศอยู  
6 เขต รวมทั้งเขตสงออก ซึ่งเปนการจัดผังที่ตั้ง 
(Site Plan) ของโรงงานตาง ๆ อยางเปนสัดสวน 

- กรอบความตกลงเขตการคาเสรี BIMST-EC 
ซึ่งจะตองใชเวลาในการเจรจาระหวางประเทศ
เนื่องจากมสีมาชิกอยู 7 ประเทศ (บังคลาเทศ 
อินเดีย พมา ศรีลังกา ภูฎาน เนปาล และ
ไทย) ซึ่งสวนใหญจะเนนธุรกิจการคาและ 
การบริการทั่วไป โดยมิไดเนนในเรื่องของ
อุตสาหกรรมเหมืองแรมากนัก 
- FTA ระหวางศรีลงักากับไทย ประเทศไทย
คงไมไดเปรียบและไมสงผลตอเศรษฐกจิมาก
นัก เนื่องจากศรีลงักาเปนประเทศที่เลก็กวา 
มีประชากรประมาณ 20 ลานคน 

- แนวโนมในอนาคตนาจะมีการเจรจา FTA 
ระหวาง 2 ประเทศจะเปนการชวยในการสงออก
และการนําเขา 
- โอกาสในการใชศรีลงักาเปนฐานการสงออก
สินคาตาง ๆ ไปยังอินเดียและประเทศเอเชียใต
อื่น ๆ ซึ่งใกลกวาสงออกจากไทยและมตีนทุนที่
ต่ํากวา เปนการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แขงขัน 
- ศรีลังกาเพิ่งยุตสิงครามและยังไมสามารถผลิต
สินคาอุปโภคบริโภคไดในปริมาณมากเพียงพอ
และคุณภาพยังไมดพีอ ซึ่งไทยสามารถเจาะ
ตลาดได 

- อุปสรรคในการหาตลาดสินคาสงออกเพราะศรีลังกา
มีนโยบายใหนักลงทุนตองมีการสงออกสินคาที่ผลิต
ไดตั้งแตรอยละ 70-90 

4. ดานการลงทุน - หนวยงาน BOI มีการยืดหยุนในการผอนผันดาน
ภาษีหลายอยางซึ่งอาจเปนประโยชนและใหกําลังใจ
แกนักลงทุนเปนพิเศษ 
- มีการสงเสริมการลงทุนและมีคณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก
และใหคําปรึกษาไดเปนอยางด ี
- มีสิทธใินการจัดตัง้ของบริษัทเอกชนโดยไมมี
ขอจํากัดในการเขาถึงตลาด เรื่องเครดิตและ
ใบอนุญาตตาง ๆ และมีระบบการปองกันสิทธิ
ทรัพยสินสวนบคุคลบังคับใชอยูเปนทีย่อมรับของ
นักลงทุน 

- BOI มีมาตรการในการคัดเลือกจัดประเภท
อุตสาหกรรมในการลงทุนเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเหมืองแรไมไดอยูในอันดบัตน ๆ 

- ศรีลังกาเปดใหนักลงทุนไทยสามารถซื้อสิทธิ์ใน
บริษัทอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดทัง้หมด 

- นักลงทุนไทยมคีวามสามารถในดานการสงออก
สินคาเกษตรและสนิคาอุตสาหกรรมเกษตรแตยัง
ขาดความสามารถในการแขงขันการสงออกใน
ประเภทสนิคาอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม
เหมืองแร  
- การอนุญาตการลงทุนจากตางชาติมีหลายหนวยงาน
และหลายขั้นตอนทีเ่กี่ยวของ อีกทั้งมีความเขมงวด
และรัดกุม อาจเนื่องจากศรีลังกาเคยเปนอาณานิคม
ของสหราชอาณาจักรมากอน 
- จากนโยบายการเปดเสรีการลงทุนโดยตรงจาก
ตางชาต ิทําใหมคีูแขงจํานวนมากที่จะเขาไปลงทุน 
ในอนาคต  
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    - ในปจจุบันศรีลังกาจะใหลําดับความสาํคัญในการ
พิจารณาอนุญาตการลงทุนทางดานเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเปนหลัก สวนทางดาน
อุตสาหกรรมเหมืองแรยังใหลําดบัความสําคัญไม
มากนัก 

5. แรงงาน - ประชาชนศรีลงักามคีวามรูทางดานภาษาอังกฤษ
เปนอยางดสีงผลใหการติดตอสื่อสารเปนไปไดงาย 
- คาจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมตีนทุนต่ํา 

- มีทักษะและฝมือในการทํางานไมมาก และ
รายไดจากภาคอุตสาหกรรมต่ํากวาภาคอื่น 

- ไทยและศรีลงักามคีวามสัมพนัธที่ด ีประชาชน
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธและวัฒนธรรมที่
คลายคลึงกัน 
- ศรีลังกายังขาดแคลนการกอสรางสาธารณูปโภค
จํานวนมาก เพราะฉะนั้นไทยจงึมีโอกาสลงทุน
ในดานนี ้เชน ทางดวน และถนน เปนตน 
นอกเหนือจากการสงวัตถุดิบดานแรกลบัมายัง
ประเทศ 

- คนงานไทยมีความรูภาษาอังกฤษนอยหรือไมมีเลย 
อาจมีปญหาในการสื่อสารหากทาํงานรวมกับคนงาน
ศรีลังกา 
- ความไมเตม็ใจของคนไทยที่จะไปดํารงตําแหนงอยู
เปนเวลานาน 

6.อื่น ๆ - กําลังพัฒนาและสรางระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ 
ใหมีคุณภาพและเพยีงพอตอการขยายตัวดาน
อุตสาหกรรม 
- มีศาลสิ่งเเวดลอมโดยเฉพาะเพื่อพิจารณาปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

 

- ระบบโครงสรางพื้นฐานที่อํานวยความสะดวก
ยังไมเพียงพอ เชน ระบบโทรคมนาคมและ
ระบบไฟฟาที่ยังขาดแคลนเพราะศรีลงักาใช
พลังน้ําในการผลิตไฟฟาหากเกิดกรณีภยัแลง 
- ความเสียหายจากสนึาม ิและผลกระทบของ
ราคาน้ํามัน 
- การเจรจาในกรณีพพิาทตาง ๆในศรีลังกา 
มีขั้นตอนระบบศาลในการตัดสินใชเวลานาน
มาก 

- ไทยและศรีลงักามคีวามสัมพนัธที่ด ีประชาชน
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธและวัฒนธรรมที่
คลายคลึงกัน 
- ศรีลังกายังขาดแคลนการกอสรางสาธารณูปโภค
จํานวนมาก เพราะฉะนั้นไทยจงึมีโอกาสลงทุน
ในดานนี ้เชน ทางดวน และถนน เปนตน 
นอกเหนือจากการสงวัตถุดิบดานแรกลบัมายัง
ประเทศ 

- เขตอุตสาหกรรมเพือ่การสงออกของศรีลังกาที่มใีน
ปจจุบันอาจจะไมเหมาะกับประเภทสินคาของนัก
ลงทุนไทยที่มคีวามชํานาญและความพรอมที่จะไป
ลงทุน ทําใหขาดความสามารถในการแขงขันดานการ
สงออกไปยังประเทศอื่น ๆ 
- ภัยธรรมชาติตาง ๆ เชน น้ําทวม ความแหงแลง  
ซึ่งศรีลังกาเปนเขตที่มีโอกาสเกิดไดบอย 
- ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวัฒนธรรมทีต่างกัน
ระหวางคนไทยกับคนศรีลงักา 

 
 

-38- 
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(1) กลุมอุตสาหกรรมซีเมนต  
(2) กลุมอุตสาหกรรมกอสราง  
(3) กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก 
(4) กลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก 
(5) กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
(6) กลุมอุตสาหกรรมพลังงาน 
(7) กลุมอุตสาหกรรมโลหการ 
(8) กลุมอุตสาหกรรมปุยและเคมีภัณฑ 
ดังน้ันการหาแหลงแรสํารองที่ เปนวัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพดีเพ่ือสนับสนุน 

กลุมอุตสาหกรรมดังกลาวขางตนจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก 
 
4.2.1.2 แรท่ีใชเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมที่สําคัญ 8 กลุม 

ชนิดของแรท่ีใชเปนวัตถุดิบของกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญทั้ง 8 กลุม แสดงในตารางที่ 5   
 

ตารางที่ 5 
ชนิดของแรที่ใชในกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญ 8 กลุม 

อุตสาหกรรม ประเภทสินคา ทรัพยากรแรที่เปนวัตถุดิบสําคญั 
1) กลุมอตุสาหกรรมซีเมนต 
 

ปูนซีเมนต  หินปูน (Limestone) หินดินดาน เหล็ก 
ยิปซั่ม ถานหิน 

2) กลุมอตุสาหกรรมกอสราง หินกอสราง  หินปูน หินแกรนติ หินบะซอลต  หิน
ทราย 

3) กลุมอตุสาหกรรมเซรามกิ เครื่องประดบัตกแตง เครื่องสุข-
ภัณฑ กระเบื้องที่ใชในการแตงบาน
และกอสราง ของชํารวย 

ดินขาว (White Clay) ดินดํา (Ball 
Clay) Silica Sand ดินเหนียว (Plastic 
Clay) เฟลดสปาร 

4) กลุมอตุสาหกรรมแกวและกระจก ผลิตภัณฑกระจก บรรจุภัณฑ  
ใยแกว  

ทรายแกว (Glass Sand) แบไรต 
ควอรตซ 

5) กลุมอตุสาหกรรมอัญมณีและ 
    เครื่องประดับ 

อัญมณีและเครื่องประดับตางๆ เพชร พลอย  รัตนชาติ (Gemstone) 
ทองคํา เงิน ทองคําขาว และอื่นๆ 

6) กลุมอตุสาหกรรมพลังงาน พลังงานไฟฟา ถานหิน (Coal) 
7) กลุมอตุสาหกรรมโลหการ แบตเตอรี่รถยนต สวนประกอบ

คอมพิวเตอร และแผงวงจรไฟฟา 
กระปอง 

เหล็ก สังกะสี ดีบุก แทนทาลั่ม ตะกั่ว 
ทองคํา เงิน ทองแดง 

8) กลุมอตุสาหกรรมปุยและเคมีภัณฑ ปุยทางการเกษตร  แรโปแตช เกลือหิน 
ท่ีมา : รวบรวมจาก “เอกสารวิชาการ เรื่องแผนการจัดหาแรและโลหะสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ”, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2547 
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สําหรับชนิดของแรท่ีตองใชเปนวัตถุดิบในกลุมอุตสาหกรรมหลกั 8 ประเภท สรุปไดดังน้ี 
(1) แรหิน เชน หินปูน หินดินดาน 
(2) ยิปซั่ม 
(3) ถานหิน 
(4) แรดิน ดินขาว (White Clay) ดินดํา (Ball Clay) ดินเหนียว (Plastic Clay) 
(5) ทรายแกว (Silica Sand) 
(6) เฟลดสปาร (Feldspar) 
(7) เหล็ก 
(8) แบไรต 
(9) ควอรตซ 
(10) กลุมแรอัญมณี 
(11) ทองคํา ทองคําขาว 
(12) ทองแดง 
(13) เงิน 
(14) ตะกั่ว (เลิกใชในอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส ต้ังแตป 2549 ตามขอกําหนดของสหภาพยุโรป  

ROHS) 
(15) ดีบุก 
(16) สังกะส ี
(17) โปแตช 
(18) เกลือหิน 

 
 จากแผนการจัดหาแรและโลหะสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศของ กพร. ไดรวบรวมขอมูลปริมาณ
การใชแรชนิดตางๆ ในกลุมอุตสาหกรรมหลัก ปริมาณการผลิตแร และปริมาณสํารองแร พรอมทั้งเสนอบท
วิเคราะหและแนวทางในการจัดหาแรใหเพียงพอตอความตองการที่คาดการณในอนาคต ดังตารางที่ 6 ไดสรุป
รายละเอียดในสวนที่จะนําไปพิจารณาประกอบการคัดเลือกแรท่ีมีศักยภาพตอการลงทุนในตางประเทศ 
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ตารางที่ 6 
ปริมาณการใช ปริมาณการผลิต และปรมิาณสํารองแร สําหรับกลุมอุตสาหกรรมหลัก ในป 2546 

กลุมอุตสาหกรรม/ 
แรวัตถุดิบ 

ปริมาณการใชแร 
(ตันโลหะ) 

ปริมาณการผลิตแร 
(ตันโลหะ) 

ปริมาณสํารองแร 
(ลานตันโลหะ) 

แผนการจัดหาแรของ กพร.  
 

อุตสาหกรรมซีเมนต 
- หินปูน 45,614,078 46,362,061 7,519.99 - ขอกันพ้ืนที่แหลงหินปูนออกจากพื้นที่ลุมนํ้าช้ัน 1 

และกําหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจแรเพ่ือลดข้ันตอนใน
การขออนุญาตและขอตออายุประทานบัตร 

- หินดินดาน 3,147,675 3,487,900 487.13 - ขอกันพ้ืนที่แหลงหินดินดานออกจากพื้นที่ลุมนํ้า 
ช้ัน 1 และกําหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจแร เพ่ือลด
ข้ันตอนในการขออนุญาตและขอตออายุประทานบัตร 

- แรเหล็ก 10,715 9,675 30.8 - จัดหาแหลงดินแดง ดินลูกรัง ศิลาแลง เปนแหลง
สํารองเพ่ิมเติม เพ่ือใชเปนวัตถุดิบทดแทนใน
กระบวนการผลิตในระยะยาว 

- ยิปซั่ม 1,213,712 7,291,167 264 - ควบคุมปริมาณการสงออกเพ่ือสงวนไวใชในประเทศ 
- จัดหาแหลงสํารองเพ่ิมเติมในประเทศ เพ่ือรองรับ
ความตองการ 

- ศึกษาและจัดเตรียมแนวทางการใชยิปซั่มสังเคราะห
ในการผลิตซีเมนตแทนยิปซั่มธรรมชาติ 

อุตสาหกรรมกอสราง (ป 2547) 
- แรหิน 137.35 137.35 9,674.95 - ผลักดันใหประชาชนและภาครัฐใชหินประดับ  

อันไดแก หินออนและหินแกรนิต จากแหลงแรใน
ประเทศ 

- ปรับปรุงระบบการอนุญาตใหมีการผลิตหินทราย
อยางถูกตองตามกฎหมาย โดยการออกใบอนุญาต
ขุดแรรายยอย 

อุตสาหกรรมเซรามิก (ในเขตประทานบัตร)  
- ดินขาว 

(Kaolin) 
428,890 558,373 90.97 - แยกแยะและจัดกลุมแหลงดินขาวใหเหมาะสมตอ

การใชงาน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการแตงแร โดยเพ่ิมมูลคาแหลง
แรคุณภาพต่ํา หรือแตงแรใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
ทดแทนการนําเขา 

- สนับสนุนการรวมกลุมผูผลิตและผูประกอบการ 
รายยอย เพ่ือรวมมือกันทางดานผลผลิตและการใช
วัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 
กลุมอุตสาหกรรม/ 

แรวัตถุดิบ 
ปริมาณการใชแร 

(ตันโลหะ) 
ปริมาณการผลิตแร 

(ตันโลหะ) 
ปริมาณสํารองแร 
(ลานตันโลหะ) 

แผนการจัดหาแรของ กพร.  
 

- โพแตสเซียม
เฟลดสปาร 

3,586 6,368 0.50 - จัดหาแหลงแรสํารองเพ่ิมเติมในประเทศ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการแตงแรเปอรเซนตต่ําใหสามารถ
ใชงานแทนแรเปอรเซนตสูงได 

- จัดหาแรจากตางประเทศ โดยนําเขาแรคุณภาพสูง
จากตางประเทศมาผสมกับแรคุณภาพต่ําใน
ประเทศ 

- สงเสริมใหผูประกอบการใชแรเฟลดสปารชนิดอื่น
ทดแทน 

- โซเดียม 
      เฟลดสปาร 

365,901 818,622 19.48 - จัดหาแหลงแรสํารองในประเทศเพิ่มเติม 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการแตงแรเปอรเซนตต่ําใหสามารถ
ใชงานแทนแรเปอรเซนตสูงได 

- ควบคุมการสงออก เพ่ือใหมีปริมาณสํารองแร
โซเดียมเฟลดสปารเพียงพอในระยะยาว 

- สงเสริมความรวมมือระหวางผูผลิต เพ่ือวางแผนการ
ผลิตรวมและผสมแรเพ่ือใหมีการใชวัตถุดิบอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ดินดํา (Ball 
Clay) 

285,430 579,404 13.88 - จัดหาแหลงแรสํารองในประเทศเพิ่มเติม 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการแตงแรเปอรเซนตต่ําใหสามารถ
ใชงานแทนแรเปอรเซนตสูงได 

* ปริมาณสํารองแรจากแหลงแรที่มีประทานบัตรพบวาไมสามารถรองรับความตองการแรโพแทสเซียมเฟลดสปารได จึงตองนําเขาจาก
ตางประเทศมาเสริมคุณภาพแรที่ผลิตไดในประเทศ 

อุตสาหกรรมแกวและกระจก 

- ทรายแกว 
(Silica 
Sand) 

1.229 ลาน 1.294 ลาน 116.53 - เรงรัดวิธีการขอประทานบัตร โดยไมตองทํา EIA  
แตทํา IEE ตามนโยบายของ สผ. 

- จัดหาแหลงแรสํารองเพ่ิมเติม 
- จัดหาแรทรายแกวจากตางประเทศ โดยการซื้อหรือ
สงเสริมใหภาคเอกชนไปลงทุนทําเหมือง 

* กพร. เสนอใหจัดหาแรทรายแกวจากตางประเทศ 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 
กลุมอุตสาหกรรม/ 

แรวัตถุดิบ 
ปริมาณการใชแร 

(ตันโลหะ) 
ปริมาณการผลิตแร 

(ตันโลหะ) 
ปริมาณสํารองแร 
(ลานตันโลหะ) 

แผนการจัดหาแรของ กพร.  
 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
- รัตนชาติ 
    (Gemstone) 

มาก นอยมาก N/A - ประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณี เพ่ือพิจารณา
แหลงศักยภาพแรรัตนชาติ เพ่ือสงเสริมการสํารวจ
เพ่ิมเติม และลงทุนพัฒนาเปนเหมืองแร 

- สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาแรในตางประเทศ 
ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซ้ือจากตางประเทศ 

- ประสานงานกับภาคเอกชนในการสนับสนุนให
ประเทศไทยจัดตั้งศูนยกลางการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
อัญมณีและเครื่องประดับ 

- ทองคําและ
เงิน 

 4 และ 12 37 (ตันโลหะ) - ประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณี เพ่ือพิจารณา
แหลงศักยภาพแรทองคําและเงิน เพ่ือสงเสริมการ
สํารวจเพิ่มเติม และลงทุนพัฒนาเปนเหมืองแร 

- สงเสริมการ recycle ทองคําและเงินจากช้ินสวน   
อิเลกทรอนิกส เพ่ือทดแทนการนําเขาจาก
ตางประเทศ 

* จากการวิเคราะหศักยภาพในการผลิตแรวัตถุดิบในไทยของ กพร. พบวาปริมาณสํารองแรในประเทศมีไมเพียงพอตอความตองการของ
อุตสาหกรรม แนวทางหนึ่งคือจัดหาแรรัตนชาติจากตางประเทศ 
อุตสาหกรรมพลังงาน 
- ถานหิน 27.3 ลาน 20 ลาน 1,142.88  กฟผ. 

- จัดเตรียมแหลงศักยภาพถานหินสํารองใหแก กฟผ. 
เพ่ือผลิตไฟฟาในระยะยาว 

- สนับสนุน กฟผ. ใหสํารวจแหลงถานหินเพ่ิมเติมใน
บริเวณแองแมเมาะ เพ่ือเพ่ิมปริมาณสํารองถานหิน 
ที่ใชผลิตไฟฟา 

- สนับสนุนให กฟผ. นําถานหินคุณภาพต่ํามาผสม
กับถานหินคุณภาพสูง จากแหลงในและ
ตางประเทศ 

    ภาคเอกชน 
- สงเสริมใหมีการทําเหมืองถานหินในประเทศเพิ่มข้ึน 
- สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาถานหินใน
ตางประเทศ ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซ้ือ
จากตางประเทศ 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 
กลุมอุตสาหกรรม/ 

แรวัตถุดิบ 
ปริมาณการใชแร 

(ตันโลหะ) 
ปริมาณการผลิตแร 

(ตันโลหะ) 
ปริมาณสํารองแร 
(ลานตันโหละ) 

แผนการจัดหาแรของ กพร.  
 

อุตสาหกรรมโลหะการ 
- ดีบุก ประมาณ  

6,500 
15,089 170,000 ตัน  - สงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางอิเลกทรอนิกส เพ่ือ

สงเสริมใหผูใชดีบุกจัดหาโลหะดีบุกจากตลาดโลกได
อยางเหมาะสมที่สุด 

- สังกะสี 127,287 
ตันโลหะ 

113,686 0.57 - สนับสนุนการทําเหมืองแรในประเทศ โดยพิจารณา
แหลงที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย เพ่ือกําหนดเปน
เขตเศรษฐกิจแร 

- สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาแรในตางประเทศ 
ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซ้ือจากตางประเทศ 

- สงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ
สงเสริมใหผูใชสังกะสี 

- จัดหาโลหะสังกะสีจากตลาดโลกไดอยางเหมาะสม
ที่สุด 

- ตะกั่ว 85,132 เหมืองตะกั่วหยุด
ดําเนินการตั้งแตป 

2545 

7.68 

อยูในพ้ืนที่ซึ่ง
เตรียมประกาศ
เปนเขตอุทยาน

แหงชาติ 

- สนับสนุนการทําเหมืองแรในประเทศ โดยพิจารณา
แหลงที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย เพ่ือกําหนดเปน
เขตเศรษฐกิจแร 

- ฟนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ถูกปนเปอนบริเวณใกลเคียง
เหมืองแรตะกั่ว 

- พิจารณาความเหมาะสมในการทําเหมืองแรตะกั่วใน
พ้ืนที่ใหม 

    - ประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณี เพ่ือพิจารณา
แหลงศักยภาพแรตะกั่ว เพ่ือสงเสริมการสํารวจ
เพ่ิมเติม และลงทุนพัฒนาเปนเหมืองแร 

- สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาแรในตางประเทศ 
ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซ้ือจากตางประเทศ 

- สงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางอิเลกทรอนิกส เพ่ือ
สงเสริมใหผูใชตะกั่วจัดหาโลหะตะกั่วจากตลาดโลก
ไดอยางเหมาะสมที่สุด 

- สงเสริมการ recycle ตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา เพ่ือ
ทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
กลุมอุตสาหกรรม/ 

แรวัตถุดิบ 
ปริมาณการใชแร 

(ตันโลหะ) 
ปริมาณการผลิตแร 

(ตันโลหะ) 
ปริมาณสํารองแร 
(ลานตันโหละ) 

แผนการจัดหาแรของ กพร.  
 

- เหล็ก (ป 2547) 
ไทยไมมีโรงถลุงแร
เหล็กดิบ ดังนัน้จึง
เปนการนําเขาจาก
ตางประเทศ 

10.08  
ลานตันโลหะ 

21 ลานตันโลหะ 30.8 - สงเสริมใหตั้งโรงงานผลิตเหล็กข้ันตนในประเทศ 
เพ่ือผลิตเหล็กคุณภาพสูงปอนใหแก
ภาคอุตสาหกรรมเหล็ก 

- สนับสนุนการทําเหมืองในประเทศ เพ่ือจัดหาแร
เหล็กปอนแกโรงงานผลิตเหล็กข้ันตน 

    -  สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาแรในตางประเทศ 
ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซ้ือจากตางประเทศ 

- สงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางอิเลกทรอนิกส เพ่ือ
สงเสริมใหผูใชเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กจัดหาโลหะ
เหล็กจากตลาดโลกไดอยางเหมาะสมที่สุด 

- สงเสริมการ recycle เศษเหล็กจากการใชงานตาง ๆ 
เพ่ือทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 

- ทองแดง    - ไมมี 
อุตสาหกรรมปุยและเคมีภัณฑ 
- แรโปแตช 470,000 

(นําเขาจาก
ตางประเทศ
ทั้งหมด) 

ไมมีการผลิตแร
โปแตชในประเทศ 
แตมีโครงการที่
รองรับการผลิตใน

อนาคต 

136 - เรงรัดการพัฒนาแหลงแรโปแตชในประเทศ 

- เกลือหิน 1.8 ลานตันโลหะ 0.8 ลานตันโลหะ 18  
ลานลานตันโลหะ 

- สงเสริมและปรับปรุงเทคนิคการผลิตเกลือสินเธาวที่
มีประสิทธิภาพ และไมสงผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ท่ีมา : รวบรวมขอมูลจาก “เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนการจัดหาแรและโลหะสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ”, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร,  

 2547 
 
 
  จากขอมูลในตารางขางตน พอจะสรุปไดวา กพร. เสนอแนะใหจดัหาแรชนิดตาง ๆ ไดแก โพแทสเซียม-
เฟลดสปาร แรทรายแกว แรรตันชาติ ถานหิน ดีบุก สังกะสี ตะกั่ว และเหล็ก จากตางประเทศ รวมถึงแรโปแตชที่
นําเขาจากตางประเทศอยูแลวเพื่อตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น แตกําลังการผลิตแร
ภายในประเทศไมสามารถรองรับได อีกท้ังแรบางชนิดมีคุณภาพไมถึงเกณฑท่ีจะนํามาใชกับอุตสาหกรรมได จําเปนตอง
จัดหาแรท่ีมีคุณภาพดีจากแหลงอื่นภายนอกประเทศมาใชควบคูกัน  

 



คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
 

ASD/JSS/ENV49045/P0749/FR_SLK_manual.doc - 46 -  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

4.2.1.3 แนวโนมความตองการแรในอนาคต 
 (1) อุตสาหกรรมเซรามิก มีการขยายตัวอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะเซรามิกท่ีใชในการกอสราง แม
ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่พรอมแตการทําเหมืองแรเพื่อนํามาผลิตเซรามิกของไทยยังถูกกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม
คัดคานวาเปนอุตสาหกรรมที่สงผลกระทบสิ่งแวดลอม  

(2) แรเหล็ก  วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเหล็กน้ันสวนใหญเปนเหล็กนําเขาและเศษเหล็ก (Scrap) 
ไมไดผลิตจากสินแรเหล็กธรรมชาติในประเทศ 

(3) ถานหิน การใชถานหินในประเทศสวนใหญจะใชในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต การผลิตไฟฟา 
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ และจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ คาดวาความตองการใชปูนซีเมนตใน
ประเทศจะตองขยายตัวตามไปดวยจึงคาดการณวาอัตราการใชถานหินในประเทศไทยนาจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 10 – 15  
 (4)   อุตสาหกรรมกระจก อุตสาหกรรมกระจกมีการรวมตัวเปนกลุม ใชเทคโนโลยีสมัยใหม และใช
วัตถุดิบที่ผลิตไดในประเทศเปนหลัก เชน ทรายแกว เฟลดสปาร โดโลไมต และหินปูน ซึ่งมีแนวโนมขยายตัว
เพิ่มขึ้น และจากการที่โรงงานขนาดใหญชื่อ “ฮันดุ” ในเกาหลีใตปดตัวลง ทําใหเกาหลีใตหันมานําเขากระจกจาก
ประเทศไทยมากขึ้น 
 (5)  อัญมณีและเครือ่งประดับ ประเทศไทยมีแนวโนมที่จะนาํเขาสินคาอัญมณแีละเครื่องประดับ
เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสินคาประเภทเพชรที่เจียระไนแลว รวมถึงเพชรกอน รองมาคือทองคําท่ียังมิไดแปรรูป   
 (6)  อุตสาหกรรมทองแดง ในประเทศไทยขาดแคลนแหลงสินแรในปริมาณที่พอเพียงที่จะนํามา
ถลุงเปนทองแดงบริสุทธิ์ ปริมาณความตองการใชทองแดงในอุตสาหกรรมตอเน่ืองตาง ๆ ยังคงมีมากขึ้นอยาง
ตอเน่ือง 
 
4.2.2 แรท่ีเสนอแนะใหลงทุน 
 จากขอมูลแหลงแรท่ีสําคัญของศรีลังกา หัวขอท่ี 2.2 และหลักเกณฑการพิจารณาแรท่ีมีศักยภาพตอ
การลงทุน หัวขอท่ี 4.2.1 น้ัน แรท่ีเสนอแนะใหนักลงทุนไปลงทุนในศรีลังกา ไดแก 

(1) แรเหล็ก  
(2) ฟอสเฟต แมฟอสเฟตที่ศรีลังกาจะมีปริมาณมากและคุณภาพดี แตการลงทุนดานน้ีของ      

นักลงทุนตางประเทศจะตองขออนุญาตจากรัฐบาลศรีลังกากอน ซึ่งทาง BOI ของศรีลังกาแนะนําใหเปนการเจรจา
ระหวางรัฐบาลกับรัฐบาลดวยกัน 

(3) พลอย  
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4.2.3 ขอเสนอแนะ 
 กรณีของเหมืองทั่วไป 

ในกรณีของผูประกอบการเหมืองทั่วไป ปญหาและอุปสรรคที่จะพบ ไดแก 
(1) การทําเหมืองฟอสเฟต เปนการดําเนินการในระดับประเทศ ท้ังน้ีโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ประโยชนของประชาชนทั้งสองประเทศ 
(2) การทําเหมืองแรชายหาดทางภาคตะวันออกของประเทศ ตองรอผลการเจรจาระหวางรัฐบาลกับ

กลุมกบฏพยัคฆทมิฬอีแลม สวนในภาคตะวันตกเฉียงใต-ภาคใต-ภาคตะวันตก สามารถดําเนินการได 
(3) การทําเหมืองทุกชนิด ผูประกอบการตองใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมโดยจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) รวมทั้งดําเนินการตามแนว
ทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

(4) ศรีลังกามีศาลสิ่งแวดลอม หากมีหรือคาดวาจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีสามารถพิสูจนไดวา
เกิดจากการทําเหมืองหรืออุตสาหกรรมใด ๆ ศาลอาจสั่งใหระงับหรือยกเลิกหรือปดกิจกรรมนั้น ๆ ได แมวาจะ
ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลแลวก็ตาม และศาลจะวินิจฉัยใหดําเนินการตอหากแกไขปญหาสิ่งแวดลอมตามคําสั่งศาลแลว 

(5) ศรีลังกาอาจขาดแคลนไฟฟาในชวงฤดูแลง หรือเม่ือเกิดภัยแลงตอเน่ือง เน่ืองจากพลังงานไฟฟา
สวนใหญผลิตจากพลังงานน้ํา การขาดแคลนพลังงานไฟฟาอาจสูงถึงรอยละ 30 หรือมากกวาน้ันในชวงเวลา 1 ป 
การทําเหมืองและกิจการแรตองจัดหาแหลงพลังงานไฟฟาของตนเอง 

 รายงานของอุตสาหกรรมเซรามิก (http://www.ceramics.lk/news-images/98.jpg) พบวา
ในป 2548 มีรายงานไฟฟาตกหรือดับถึง 26.5 ครั้ง/เดือน ซึ่งลดลงจาก 32.5 ครั้ง/เดือน ในป 2547 และ 43  
ครั้ง/เดือน ในป 2546 จากการจายกระแสไฟฟาของ Ceylon Electricity Board 

(6) ในชวงฤดูแลง ศรีลังกาอาจเกิดภัยแลงตอเนื่อง การทําเหมืองและกิจการแรจึงตองจัดหา
แหลงนํ้าของตนเอง 

(7) ผูประกอบการควรพิจารณาตั้งโรงแตงแรในเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม
ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน ท้ังน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาตาง ๆ เชน ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา นํ้าประปา 
โทรคมนาคม ปญหาการถือครองที่ดิน และการไดรับสิทธิพิเศษดานภาษี เปนตน 
  
 กรณีของเหมืองอัญมณีและพลอย 

สภาพปญหาของผูประกอบการเหมือง แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
(1) ปญหาดานการผลิต 

(ก) วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น : ตนทุนในการทําเหมืองที่เพิ่มขึ้นยังคงเปนปญหาของผูประกอบการ
ขนาดเล็ก เชน คาวัตถุดิบ คาเชาเครื่องมือ และเครื่องจักรอุปกรณ เชื้อเพลิง คาแรง และคาอาหาร 

(ข) คาธรรมเนียมใบอนุญาตสูงขึ้น : นอกจากตนทุนท่ีเพิ่มขึ้นแลว คาธรรมเนียมในการขอ
อนุญาตตาง ๆ ยังสูงมาก เชน เงินคํ้าประกันในกรณีท่ีเหมืองตั้งอยูใกลกับบานพักอาศัย เปนจํานวน 25,000 รูป 
และหากเกิดความเสียหายขึ้น รัฐจะหักจากเงินคํ้าประกันน้ี 
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(ค) การแทรกแซงจากหนวยงานออกใบอนุญาต : หากเหมืองตั้งอยูในพื้นท่ีเกษตรยังตองขอ
อนุญาตจาก Department of Agrasian Service อีกหนวยงานหนึ่งดวย ทําใหเกิดความซ้ําซอน  

(ง) ความลาชา : เน่ืองจากขาดการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําให
ผูประกอบการเกิดความยุงยากและไมสะดวก 

(จ) นโยบายของรัฐบาลในการเปดประมูลท่ีดิน : นโยบายของหนวยงานอัญมณีและ
เครื่องประดับแหงชาติ (National Gem and Jewellery Authority) ยังกอใหเกิดปญหาตอนักลงทุน เชน การ
จัดประมูลท่ีดินเพื่อการทําเหมืองพลอย มักเปนการจัดสรรที่ดินแปลงใหญท่ีมีราคาสูง ทําใหเฉพาะนักลงทุนราย
ใหญเทาน้ันท่ีจะสามารถประมูลได 

(ฉ) คาใชจายในการทําเหมืองสูงขึ้น : เน่ืองจากผูประกอบการตองวางเงินประกันสําหรับ
สวัสดิการคนงานเหมืองเปนรายบุคคล ท่ีหนวยงานอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติในอัตรา 120 รูป/คน และใน
กรณีท่ีคนงานมีความผิดและผูประกอบการไลออก จะไมสามารถเรียกคืนเงินจํานวนน้ีไดในเวลาอันสมควร 

(ช) ผูประกอบการไมสามารถบริหารจัดการคนงานเหมืองไดเต็มท่ี เน่ืองจากระบบการวางเงิน
ประกันคนงานเหมือง 

(ซ) การขอใชท่ีดินท่ีมีเจาของที่ดินมีสิทธิ์รวมกันหลายคนเพื่อทําเหมือง : ตองไดรับความ
ยินยอมจากเจาของที่ดินมากกวา 2 ใน 3 ทําใหเกิดความลาชาและเกิดปญหาดานกฎหมายตามมา  

(ฌ) ผูประกอบการขาดแคลนแหลงเงินทุน : การทําเหมืองในประเทศมาเปนเวลานานในพื้นท่ีน้ี
ทําใหเกิดการขาดแคลนแรอัญมณีในประเทศ การทําเหมืองอัญมณีจึงถือเปนความเสี่ยงของผูประกอบการเอง เม่ือ
ตนทุนในการทําเหมืองเพิ่มขึ้น และผลผลิตที่ไดจากเหมืองลดลง ทําใหผูประกอบการอยูในภาวะตึงเครียด และไม
สามารถที่จะลงทุนในเหมืองใหมได ในปจจุบันธนาคารไมใหความสนใจในธุรกิจเหมืองแร เพราะถือวาเปนธุรกิจที่มี
ความเสี่ยง ดังน้ัน ผูประกอบการบางรายจึงขาดแคลนแหลงเงินท่ีจะใชในการลงทุน  

(ญ) หามใชเครื่องจักรในการทําเหมือง 
(2) ปญหาดานการตลาด 

(ก) การขาดแคลนผูซื้อจากตางประเทศทําใหราคาพลอยต่ําลง 
(ข) การแขงขันระหวางประเทศที่คาพลอยดวยกันเพิ่มขึ้น : ราคาที่ถูกและการแขงขันท่ีสูงขึ้น

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ แมวารัฐบาลจํากัดวงเงินในการซื้อขายจาก 10,000 ดอลลาร
สหรัฐ เหลือ 5,000 ดอลลารสหรัฐ เพื่อจูงใจนักลงทุน อยางไรก็ตาม สถานการณการลงทุนในเหมืองพลอยไมได
กระเตื้องขึ้น เน่ืองจากผลผลิตพลอยลดลงและราคาพลอยในประเทศอื่น ๆ ถูกลง 

(ค) การเสนอราคาประมูลซื้อขายพลอยที่ตํ่าลง : การซื้อขายพลอยทําโดยการประมูล 
เพื่อท่ีจะใหไดราคาที่สูงที่สุด แตในความเปนจริง ผูประมูลไดตกลงกันลวงหนาท่ีจะเสนอราคาที่ตํ่าเพ่ือใหไดกําไร
สูงขึ้น หรือในบางกรณีก็มีการวิ่งเตนซื้อจากเจาของโดยตรงทําใหราคาต่ําลงเชนกัน 



คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
 

ASD/JSS/ENV49045/P0749/FR_SLK_manual.doc - 49 -  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

(3) แนวทางการแกปญหาสําหรับผูประกอบการเหมืองอัญมณีและพลอย 
(ก) หนวยงานอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติควรจะจัดหาที่ดินของรัฐใหไดมากขึ้น 
(ข) หนวยงานอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติควรจะดําเนินการดังน้ี 

 * ลดคาธรรมเนียมใบอนุญาตและเงินวางมัดจํา 
 * ลดเงินประกันคนงาน 
 * เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานและ Agrarian 

(ค) ภาครัฐควรสนับสนุนใหผูซื้อตางชาติกลับเขามาลงทุนในธุรกิจพลอยของศรีลังกาอีก 
(ง) จัดสรรเงินกูดอกเบี้ยตํ่าใหผูประกอบการเหมืองรายเล็ก 
(จ) การตั้งกองทุนประกัน เพื่อชวยเหลือเม่ือเกิดภาวะตกต่ํา 

(4) สิ่งที่ผูประกอบการควรรูในการทําเหมืองอัญมณีและพลอย 
(ก) วิธีการสํารวจแหลงพลอย 
(ข) วิธีการประเมินราคาพลอย  
(ค) การซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ 
(ง) กฎระเบียบเกี่ยวกับการทําเหมือง 
(จ) กฎระเบียบแรงงาน 
(ฉ) Geuda heat treatment 
(ช) ระบบบัญชี 

 
4.2.4  ขอเสนอแนะจากหนวยงานตาง ๆ ในศรีลังกา 
 (1) กรมสํารวจธรณวีิทยาและเหมืองแร (Geological Survey and Mines Bureau (GSMB)) 
ของศรีลงักา  ใหขอเสนอแนะแหลงวัตถุดิบ สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังน้ี 
  (ก) อุตสาหกรรม : หินปูน ท่ีแหลม Jaffna, Puttalam (พุฒลาม), Kankesanturai (กัญเก
สันตุไร) และดนิเหนียว (Clay) ท่ี Murankan (มุรันกัญ) เพื่อทําปูนซิเมนต 
  (ข) อุตสาหกรรมเซรามิก : ดินเหนียวเพื่อการทําอิฐและกระเบื้อง (Brick & Tile Clays)  
ดินเหนียวทําเซรามิก (Ceramic Clays)  เฟลดสปาร แรควอรซจากสายแร (Vein Quartz)  แรแคลไซต 
  (ค) อุตสาหกรรมเพือ่การสงออก : แรชายหาด (Mineral Sands) ซึ่งประกอบดวยแร 
Ilmenite, Rutile จากแหลง Pulmoddai   
  (ง) อุตสาหกรรมปุย : แรอพาไตต (Apatite) จากแหลงแรฟอสเฟตเอ็พพาวาลา (Eppawala)  
  (จ) อุตสาหกรรมอญัมณี : พลอยสะสมตัวอยูมากท่ีเมืองรัตนปุระ (City of gems) และ
กระจายตัวในภาคตาง ๆ ของประเทศ นอกจากน้ียังมีแหลงแรอื่น ๆ ในเขตจังหวดัภาคตะวันตกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง และภาคใตของศรีลงักา  ท่ีควรสํารวจในรายละเอียดเพิ่มเติม 
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 (2) คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนศรีลังกา (BOI Sri Lanka) ไดเสนอแนวทางการลงทุน
ทางดานเหมืองแรและกระบวนการผลิตแร (Mining and Processing Sector) ในศรีลังกา เน่ืองจากศรีลังกาเปน
ประเทศที่มีแรท่ีสามารถสงออกได อาทิ 
  (ก) แกรไฟต (Graphite) เปนแหลงที่มีคุณภาพดีเยี่ยม (Premium Quality) สามารถนํามา
ผลิตสารหลอลืน่ แผนแกรไฟต แปรงคารบอน (Carbon Brush) อิฐทนไฟ และขัว้ไฟฟาได (Midget 
Electrodes) 
  (ข) แรโลหะหนัก (Heavy Metal Minerals) ทราย ดินเหนียว โดโลไมต และอพาไตต 
(Apatite) แรชายหาด (Mineral Sand) มี TiO2 ประมาณรอยละ 15 ใชเปนสีขาวทึบแสงในอุตสาหกรรมส ี  
  (ค) แรควอรซ  บอลเคลย ซิลกิา และเฟลดสปาร ซึ่งเอื้ออํานวยในการทําอุตสาหกรรมเซรามิก
และแกว  ศรีลงักามีวัตถุดิบถึงรอยละ 15 ท่ีเปนท่ีตองการสําหรับใชในอุตสาหกรรมเหลาน้ี ผลิตภัณฑพอซเลนของ
ศรีลังกาจัดอยูในอันดับดีท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก 
 ในสวนการลงทุนดานอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส (Electronics Sector) BOI ของศรีลังกาไดเสนอวา 
ศรีลังกามีขอไดเปรียบเนื่องจากมีแรวัตถุดิบคุณภาพดีสูงหลายอยางสําหรับการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส เชน 
แรคาโอลิน (Kaolin) เฟลดสปาร Silica Sand ควอรตซ และอลิเมไนต  
 นอกจากนี้ BOI ของศรีลังกายงัใหการสนับสนุนการลงทุนดานอัญมณีและเครื่องประดับ (Gems & 
Jewelry) ในศรีลังกาซึง่มีขอไดเปรียบในการแขงขัน  
 
5.  ขอมูลประกอบ 
 
5.1 รายชื่อหนวยงานที่สําคัญและสถานที่ติดตอ 

 (1) รายชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของดานธรณีวิทยาและแหลงแร 
• The Geological Survey & Mines Bureau 
 Senanayake Building  
 No.4, Galle Road, Dehiwala, Sri Lanka 
 Telephone : +94 (11) 273 9307-8 
 Fax : +94 (11) 273 5752 
 e-mail :   gsmb@sltnet.lk 

 (2) รายชื่อหนวยงานดานสิ่งแวดลอม 
• Ministry of Environment and Natural Resources  

(Biodiversity and Biosafety) 
Sampath Paya, Rajamalwatta Road, Battaramulla, Sri Lanka  
Telephone : +94 (11) 887 454  
Fax : +94 (11) 877 292  
e-mail   :    envgreen@sltnet.lk 
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• Central Environmental Authority : CEA (Head Office) 
No.104, Robert Gunawardana Mawatha 
Battaramulla, Sri Lanka 
Telephone : +94 (11) 287 2263, 287 2278, 287 2415, 287 2419, 287 3447-9,      

287 3451 
(3) รายชื่อและ Website ของธนาคารและสถาบันการเงนิในศรีลงักา 

(ก) Central Bank of Sri Lanka  www.lanka.net/centralbank 
(ข)  ABN Amro Bank 
(ค) American Express Bank 
(ง) ANZ Grindlays Bank 
(จ) Bank of Ceylon    www.boc.lk 
(ฉ) City Bank 
(ช) Commercial Bank   www.combank.net 
(ซ) Deutsche Bank 
(ฌ) Development Finance Corporation of Ceylon (DFCC) www.dffccbank.com 
(ญ) Habib Bank A G Zurich 
(ฎ) Hatton National Bank  www.hnb.net 
(ฏ) Hongkong & Shanghai Banking Corporation  www.hsbc.lk/lk 
(ฐ) Indian Overseas Bank 
(ฑ) Overseas Trust Bank 
(ฒ) People's Bank    www.is.lk/is/peoples/ 
(ณ) Public Bank Berhad 
(ด) Sampath Bank   www.sampath.lk 
(ต) Seylan Bank    www.seylan.lk 
(ถ) Seylan Merchant Bank   www.smblk.com 
(ท) Standard Chartered Bank  www.standardchartered.com.lk 
(ธ) State Mortgage Bank   www.lanka.net/smib 
(น) National Development Bank (NDB)  www.lanka.net/ndb/ 
(บ) National Savings Bank  www.nsb.lk 
(ป) Union Bank    www.unionb.com 
(ผ) Vanik Incorporation Ltd   www.vanik.lk 
(ฝ) Merchant Bank of Sri Lanka Ltd.  www.lanka.net/mbsl 
(พ) Pan Asia Bank   www.pabank.lk 
(ฟ) Pramuka Bank    www.pramukabank.com 
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 (3) Insurance Companies 
   (ก) Ceylinco Insurance  www.ccom.lk/ceylife/ 
   (ข) The Finance Company Ltd.  www.ccom.lk/thefinace 
   (ค) National Insurance Corporation  
 

5.2 รายชื่อกิจการของไทยที่ไปลงทุน 
  นักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในศรีลังกามีจํานวน 8 ราย ไดแก 

(1) บริษัท ศรีอูทอง ดําเนินกิจการวางสายไฟฟาเขตภาคกลางของศรีลังกาโดยรวมทุนกับบริษัท
C.Itoh ของญี่ปุน 

(2) บริษัท Asian Capital ประกอบธุรกิจใหบริการทางการเงิน 
(3) รานเบญจรงค ประกอบธุรกิจรานอาหารไทย 
(4) ราน Siam House ประกอบธุรกิจรานอาหารไทย 
(5) บริษัท Jing Linda Intl. ประกอบธุรกิจดานการเจียระไนอัญมณี 
(6) รานมรกต ประกอบธุรกิจรานอาหารไทย 
(7) บริษัท Sinda Hospitals ดําเนินธุรกิจดานการใหบริการฝงเข็ม 
(8) บริษัท World Express ประกอบธุรกิจโกดังสินคา 

 


