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การลงทนุของไทยในประเทศญีปุ่่น 

 

1. กฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนในญ่ีปุ่น  

 

1.1 สัดส่วนหุ้นต่างชาติ ญี่ปุุนไม่มีข้อจ ากัดสัดส่วนหุ้นต่างชาติในการลงทุนประกอบ

ธุรกิจ ยกเว้น ธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ การประมง  บริการการด้านเงิน  โทรคมนาคม  และการขนสง่โดยเฉพาะ

การขนสง่ภายในประเทศ   

การประกอบธุรกจิในบางสาขาแม้ไมม่ีข้อจ ากัดต่อต่างชาติ แต่ต้องแจ้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

ก่อน เช่น การท าการเกษตร  ปุาไม้ ประมง เหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิตบางประเภทเกี่ยวกบั ยา หนังและ

ผลิตภัณฑ์หนงั  กาวและเจลาติน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น   

1.2 ประเภทธุรกิจ โดยทั่วไปบริษัทต่างชาติตั้งธุรกจิในญีปุุ่น 4 ประเภท คือ 

      1)  Representative office มีขอบเขตด าเนินงานเพื่อ การจัดเตรียม และช่วยเสรมิ

การด าเนินธุรกิจในญีปุุ่นให้แกบ่ริษัทแม่จากต่างประเทศ  การด าเนินงานของส านักงานตัวแทนอาจรวมถึง การ

ส ารวจตลาด   การรวบรวมข้อมูล   การจัดซื้อสินค้า    และการด าเนินการเพื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ แต่ไม่

อนุญาตให้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขาย 

          การจัดต้ังส านักงานตัวแทนในญี่ปุุน สามารถจัดต้ังได้โดยไม่ต้องจดทะเบียน ตาม 

Japan Corporate Law  และไม่ต้องแจง้ส านักงานภาษีอากรเนื่องจากไม่ต้องจ่าย corporate tax   ยกเว้น  

ส านักงานตัวแทนของธุรกิจด้านการเงิน ที่จัดต้ังโดยธนาคารต่างชาติ  บริษัทประกันภัย  บริษัทหลักทรัพย์  

และสถาบนัการเงินอื่นๆ ต้องแจง้ต่อหน่วยงานด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกอ่นการจัดต้ัง    

   ส านักงานตัวแทนไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคาร และเช่าซื้ออสังหารมิทรพัย์ในนาม

ส านักงานฯได้ จะต้องกระท าในนามส านักงานใหญ่ หรือตัวบุคคลที่เป็นผู้แทนในส านักงานตัวแทนนั้น 

    2)  Branch office สามารถด าเนินธุรกิจได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทแม่ใน

ต่างประเทศ ไม่มสีถานภาพเป็นบริษัท บริษัทแม่ต้องรบัผิดชอบหนีส้ิน และเครดิต แต่สามารถเปิดบัญชี

ธนาคาร และเช่าส านักงานในนามของ branch office  ได ้ 

    3)  Subsidiary company บริษัทต่างชาติสามารถเลือกที่จะจัดต้ัง  Subsidiary 

company ได้ใน ลักษณะที่เป็น  joint-stock corporation (Kabushiki – Kaisha :K.K)  ส่วนอีก 2 ลักษณะ 

ในทางปฏิบัติมกีารจัดต้ังธุรกจิน้อยมาก เนื่องจาก ผู้ถือหุ้นต้องรบัผิดชอบหนีส้ินอย่างไมจ่ ากัด คือ limited 



[ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว] 2013年 4月 16日 

 

liability company (Godo-Kaisha :LLC) และ unlimited partnership (Gomei- Kaisha) และ limited 

partnership(Goshi Kaisha)   

   4) Limited liability partnership : LLP ไม่มีสถานะเปน็ corporation เป็นเพียง 

partnerships  LLP ไม่ต้องช าระภาษี corporate tax  ผู้ถือหุ้นมหีน้าที่ช าระภาษีเงินได้โดยตรง 

  

1.3 เง่ือนไขเงินทุนขั้นต่่า และหุ้นส่วน   

      การจดทะเบียนจัดต้ัง subsidiary company และ LLP อยู่ภายใต ้Japan 

Corporate Law หรือ Japanese Commercial Code   

- ไม่ก าหนดเงินทุนข้ันต่ า แต่นักธุรกิจที่จะไดร้ับ visa ประเภท Investor/Business 

Manager ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ล้านเยน (ประมาณ 2 ล้านบาท)       

- ไม่ก าหนดจ านวนผู้ลงทุนใน subsidiary company อาจจะป็นเพียง 1 คนหรือมากกว่า   

- LLP ต้องมหีุ้นส่วน 2 รายข้ึนไป และอย่างนอ้ย 1 รายต้องเป็นบุคคลธรรมดาทีม่ีถิ่น

พ านักในญี่ปุุนมาแล้วเกิน 1 ป ีหรือเป็น Japanese corporation 

- joint-stock corporation ต้องจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกป ี แต่ไม่บังคับว่า LLC และ  

LLP ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

 

1.4 การถือครองท่ีดินของต่างชาติ  

      ญี่ปุุนไม่มีข้อจ ากัดการถือครองที่ดินของต่างชาติ  ทั้งนี ้แม้มีกฎหมายก ากับสิทธิของ

ต่างชาติเกี่ยวกับที่ดินต้ังแต่เกือบรอ้ยปีที่แล้ว แต่ไม่มีการบังคับใช้อย่างจรงิจงั นอกจากนี้ ตามข้อผูกพันใน

ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ ภายใต้องค์การค้าโลก ญี่ปุุนไม่มีข้อจ ากัดการถือครองที่ดินของต่างชาติ

ที่เข้าไปประกอบธุรกจิบริการในญี่ปุุน 

 

1.5 กฎระเบียบเกี่ยวกับแรงงาน/บุคลากร 

- ค่าจ้างขั้นต่ า ก าหนดตามจังหวัด และอุตสาหกรรม   อัตราค่าจ้างขั้นต่ าปีงบประมาณ 

2554 (เมษายน 2554- มีนาคม 2555) อยู่ระหว่าง 645-837 เยน/ช่ัวโมง   

- นายจ้างต้องช าระค่าจ้างใหลู้กจ้างอย่างน้อยเดือนละครัง้ ส่วนใหญบ่ริษัทญี่ปุุนจ่าย

เงินเดือนๆ ละครั้ง และจ่ายโบนสัปีละ 2 ครั้ง ในช่วง summer (มิถุนายน) และ winter (ธันวาคม) ทั้งนี้ 

หลงัจากที่เศรษฐกิจญี่ปุุนซบเซาลงเป็นระยะเวลานานท าใหบ้ริษัทญี่ปุุนหลายแห่งมกีารลดหรือยกเลิกการให้

โบนัส 
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1.6 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของญ่ีปุ่น 

เพื่อสง่เสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ ในปี 2547 ทางการญี่ปุุนได้จัดต้ัง Invest 

Japan Office ข้ึนในส านักงานในภูมิภาคของเศรษฐกจิ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) เพื่อบริการแก่ผู้

ลงทุน โดย การสนบัสนุนให้ค าปรกึษา  บริการข้อมูล  และช่วยเหลือในการขอรบัใบอนญุาต   นอกจากนี้ ได้

แปลข้อมลูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการลงทุนในญี่ปุุน เป็นภาษาองักฤษ และจัดต้ัง contact point ใน Japan 

External Trade Organization หรือ JETRO ซึ่งมีส านักงานในจังหวัดต่างๆ ของญีปุุ่น และต่างประเทศ

รวมทั้งไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

ญี่ปุุน  

              มาตรการส่งเสริมการลงทุนของญ่ีปุ่น เช่น 

- ธุรกิจ SMEsที่ซื้อเครือ่งจักร อปุกรณ์ หรือ ทีล่งทุนในเครื่องจักรทีป่ระหยัดพลังงาน จะได้รับการ 

อุดหนุน ร้อยละ 30 ของค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร หรือ ลดหย่อนภาษีลง ร้อยละ 7-20  ของภาษีนิติบุคคล   

- บริษัทที่ใช้จ่ายเพือ่ฝึกอบรมพนกังานมากกว่าค่าใช่จ่ายเฉลีย่ที่ผ่านมา จะได้รับการลดหย่อนภาษี 

ร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขุ้น หรือร้อยละ 10 ของภาษีนิติบุคคล  

- บริษัทที่มีค่าใช้จ่ายเพือ่การการวิจัยและพฒันา (R&D) สูงข้ึนกว่าเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา มสีิทธิได้รบั

ลดหย่อนภาษี ร้อยละ 20 ของภาษีนิติบุคคล 

- บางจังหวัดออกมาตรการจูงใจเพือ่สง่เสริมการลงทุนในท้องถ่ิน เช่น  

       -- จังหวัดโยโกฮามา ให้การอุดหนุนไม่เกิน 100 ล้านเยนต่อปี แก่ธุรกิจที่เช่าส านักงาน หรือศูนย์ 

R&D ในย่านธุรกิจที่ก าหนด 5 เขต   

       -- Saitama International Business Support Center(SBSC) ของจังหวัดไซตะมะ อุดหนุน 

การเช่าส านักงานในพื้นทีท่ี่ก าหนด แกบ่ริษัทต่างชาติ ที่มีลูกจ้างประจ าอย่างน้อย 1 คน  มูลค่าการอุดหนุนไม่

เกิน 1 ล้านเยน 

              นอกจากนี้ รัฐบาลญีปุุ่นได้วางเปูาหมายที่จะลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเพื่อดงึดูดการลงทุน 

แต่เนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหว และสึนามิเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ก่อให้เกิดความสญูเสียเป็น

อย่างมากในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ท าให้รัฐบาลต้องพิจารณาทบทวนนโยบายดังกล่าวอีกครั้ง 

เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้เงินทุนจ านวนมากเพื่อการฟื้นฟพูื้นทีท่ี่ประสบภัย 

 

2. การลงทุนจากต่างประเทศ ในญ่ีปุ่น  
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Inward FDI ของญี่ปุุนมมีูลค่าน้อยกว่า Outward FDI มาก และน้อยกว่า Inward FDI ของประเทศ

พัฒนาแล้วอื่นๆ ในปี 2555 Inward FDI ของญี่ปุุนมมีูลค่า 138,200 ล้านเยน เพิ่มข้ึนจากปี 2554 ซึ่งมีมูลค่า

การลงทุนจากต่างประเทศติดลบ 140,300 ล้านเยน ประเทศที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในญีปุุ่นได้แก่

สหรัฐอเมรกิา, เนเธอร์แลนด์, Cayman Is., ฝรั่งเศส, และสงิคโปร์ โดยคิดเป็นสัดส่วน 37.5%, 18%, 8.5%, 

7.6% และ 5.3% ของทั้งหมดตามล าดับ สาขาที่ลงทุนส่วนใหญ่อยู่นอกหมวดอุตสากรรม เช่น การเงินและการ

ประกันภัย การสื่อสาร ร้านค้า ส าหรบัในหมวดอุตสาหกรรมสาขาที่มกีารลงทุนมากคือ เครือ่งจักร และ

ผลิตภัณฑ์เคม ี

ตัวอย่างธุรกิจที่บริษัทต่างชาติเข้าไปด าเนินงานในญี่ปุุน เช่น ค้าปลีกเสื้อผ้าสินค้าแฟช่ัน(Hennes  & 

Mauritz, ZARA, Forever 21, Accessorize)   ร้านจ าหน่ายเฟอร์นเิจอร ์(IKEA)   การจัดการเชิงพาณิชย์ 

(Lasalle Investment management)   จ าหน่ายหนังสือทาง internet (Amazon)   และธุรกิจ Cash & 

Carry (METRO) เป็นต้น 

 

 

3. การลงทุนของไทยในญ่ีปุ่น 

แนวโน้มการลงทุนของไทยในญี่ปุุนเพิ่มข้ึนอย่างช้าๆ แต่ไม่ต่อเนื่อง ทัง้นี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะ

เศรษฐกจิโลกที่มีความผันผวน และภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานในญี่ปุนุ Inward FDI 

จากประเทศไทยในปี 2553 มีมูลค่า 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก 24 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2552 ในขณะที่ 

Inward FDI Stock จากประเทศไทย ณ สิ้นปี 2552 มีมูลค่าเพียง 79 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 

1 เปอรเ์ซ็นต์ของ Inward FDI Stock ทั้งหมด  แต่ยังคงสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศในอาเซียนโดยต่ ากว่าการ

ลงทุนจากสิงคโปร์และมาเลเซียซึง่มมีูลค่า 10,632 และ 216 ล้านเหรียญสหรัฐตามล าดับ แต่สูงกว่าการลงทุน

จากฟลิิปปนิส์และอินโดนีเซีย ที่มมีูลค่า 60 และ 12 ล้านเหรียญสหรัฐตามล าดับ สาขาที่มกีารลงทุนจาก

ประเทศไทย เช่น 

ผลิตภัณฑ์อาหาร  - Charoen Pokphand Foods Public Company (CPF) 

บริการและการท่องเท่ียว - Property Perfect PLC. เข้าซื้อกจิการสกรีสีอรท์ Kiroro Resort ในฮอกไกโด 

ร้านอาหาร  - Coca Holding International Co., Ltd.,  

                                                          Jim Thompson the Thai Silk Co., Ltd. (franchise)  

สปา   - Thann-Oryza Co., Ltd., Harn Product Co., Ltd., Puri Co., Ltd., Palama-lapa Co., Ltd.  

ของเล่นเด็ก   - Plantoy Creations Co., Ltd. 

อาหารสัตว์  - Betagro  
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บริการด้านดาวเทียม  - IPSTAR 

 

4. ปัญหาและอุปสรรค 

จากการส ารวจของ METI ของญี่ปุุนในปี 2552 พบว่าปัจจัยที่เป็นอปุสรรคต่อการลงทุนของต่างชาติ

ทั่วไปในญี่ปุุนทีพ่บได้บ่อยแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ คือ 

 

ต้นทุนการท่าธรุกจิสูง ค่าแรง, คา่เชา่พื้นที่, ภาษี, ค่าขนส่ง 
ผู้บริโภคมีมาตรฐานของสินค้าที่ต้องการในระดับที่สูง คุณภาพสินค้า, ราคา, บริการ, นัดหมายการส่งสินค้า 
ความยากล่าบากในการหาบุคลากร บุคลากรที่มีความสามารถในภาษาต่างประเทศ, ช่าง

เทคนิคและวิศวกร, บคุลากรด้านการบริหารงาน 
คุณลักษณะแบบปิดของตลาดญ่ีปุ่น วัฒนธรรมในการค้า, การตกลงซ้ือขายสินค้ากันจาก

บริษัทในเครือเป็นหลัก, สงัคมธุรกิจใชภ้าษาญี่ปุุนเป็น
หลัก 

 (รายละเอียดตามกราฟที่แนบ) 

ส่าหรับปัญหา/อุปสรรคต่อการลงทุนในญ่ีปุ่นท่ีผู้ประกอบการไทยประสบ ได้แก่ 

- ต้นทุนสูง โดยเฉพาะค่าจ้างบุคลากร  ค่าเช่าส านักงาน  

- การด าเนินงานด้านการตลาด และสร้างแบรนด์ ใหเ้ป็นที่รูจ้ักในญีปุุ่นเป็นเรื่องยาก และต้องใช้

เงินทุนสูง 

- การติดต่อสื่อสารต้องใช้ภาษาญี่ปุุนเป็นหลกั และการท าธุรกิจโดยพนักงานญี่ปุุนจะได้รบัความ

เช่ือถือจากบริษัทคู่ค้ามากกว่า ขณะที่บุคลากรญี่ปุุนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหาได้ค่อนข้างยาก และ

บุคลากรไทยมีข้อจ ากัดด้านภาษา   

-   มีข้อจ ากัด และความไม่แน่นอนในการขอ visa ของบุคลากรไทย     

-   มีกฎระเบียบที่ยุง่ยาก ซับซ้อน  
 

************************************* 

 

  



[ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว] 2013年 4月 16日 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ (A)The expensive business Cost                                         (B)The high demand toward products & services of users and consumers  

                    (C)The difficulty in securing human resources (D) The exclusiveness & specificity of the Japanese market  

http://www.meti.go.jp/press/20090416001/20090416001-3.pdf 

Source: The report about the foreign companies’ survey of attitude of foreign direct investment by METI  

During from Nov. 2008 to Jan. 2009, METI conducted this questionnaire 2,097 foreign companies in Japan and 636 companies replied.   

 


