มาสร้างธุรกจิ ของคุณท เี ่ ม อื งเพ ริ ์ธ เม อื งท มี ่ คี วามเป น็ ม ติ รและน่าอยมู่ าก
ท สี ่ ดุ แห่งหน งของโลก
ึ่
รัฐบาลรัฐเวสเทิรน์ ออสเตรเลยี ม คี วามย นิ ดตี ้อนรับผูอพยพย
้
า้ ยถิน่ ฐานท เี ่ ป น็ นักธุรกิจ ซ งึ ่ เป น็ บุคคลท ที ่ าง
รัฐบาลเล็งเห็นคุณค่าในการเสร มิ สร้างเศรษฐกิจของรัฐ การจ้างงาน และสังคมพหุวัฒนธรรม
ด้วยภูมอิ ากาศท คี ่ ล้ายคลึงกับแถมเมดิเตอร์เรเน ยี ่ นรวมทั ้งประชากร
หลากหลายเช ื ้อชาติและมาตรฐานการครองช พี ท สี ่ ูง เพ ริ ์ธจึงเป น็ เม อื ง
ท นี ่ า่ อยูท่ สี ่ ดุ เม อื งหน งึ ่ ของโลก
รัฐเวสเทิรน์ ออสเตรเลยี ม สี ภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจท ี ่
ม กี ารเปล ยี ่ นแปลงเคลือ่ นไหวตลอดเวลา อันมาจากประวัตศิ าสตร์
การค้าระหว่างประเทศและการลงทุนท มี ่ มี าเป น็ เวลานาน และยังม ี
ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรกรรมท มี ่ ากมาย รัฐน ี ้ยังม บี ร ษิ ทั
ท อี ่ ยูใ่ นเอเอสเอ็กซ์ (ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลยี ) ถึงหน งึ ่ ในสามของ
บร ษิ ทั ข ึ น้ ทะเบ ยี นทั ้งหมดของประเทศ ไม่ม เี วลาใดท จี ่ ะดกี ว่าน ี ้อกี
แล้วในการยา้ ยมาท นี ่ เี ่ พ ือ่ แสวงประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจมากมาย
หลากหลายท มี ่ ใี ห้ในรัฐเวสเทิรน์ ออสเตรเลยี
เม อื งเพ ริ ์ธอยูใ่ นเขตเวลาเดยี วกันกับประชากรโลก 60 เปอร์เซนต์ จึงเป น็
เม อื งท ที ่ า่ นสามารถใชช้ วี ติ และประกอบธุรกิจในท ที ่ มี ่ กี ารติดต่อเช ือ่ ม
โยงกับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างย งิ ่ เม อื งเพ ริ ์ธอยูใ่ นตำ�แหน่งท เี ่ ป น็
ประตูเขา้ สูภ่ มู ภิ าคเอเซ ยี -แปซ ฟิ คิ และม เี ท ยี ่ วบ นิ ตรงไปยังหลายๆแห่ง
ในประเทศอินโดน เี ซ ยี ส ิงคโปร์ มาเลย์เซ ยี และจ นี
ผูท้ ยี ่ า้ ยมาตั ้งรกรากท นี ่ สี ่ ามารถเลือกได้ว่าจะอาศัยอยูท่ เี ่ ม อื งร มิ ฝ ัง่
ทะเล ย่านชานเม อื งท เี ่ หมาะกับครอบครัว หร อื หัวเม อื งต่างจังหวัดท ี ่
เง ยี บสงบ ไม่วา่ จะเลือกท ี ใ่ ดผูอพยพย
้
า้ ยถิน่ ฐานก็จะม เี คร อื ข่ายทาง
สังคมและการช่วยเหลือสนับสนุน และม ชี มุ ชนท มี ่ าจากเช ื ้อชาติและ
ศาสนาท แี ่ ตกต่างหลากหลาย
ว ซี า่ นักธุรก จิ แบบชั ว่ คราว
ว ซี า่ นักธุรกิจแบบชั ว่ คราวม หี ลายแบบด้วยกัน ซ งึ ่ ม ที ั ้งท แี ่ บบเป น็ ผู ้
ประกอบการธุรกิจ หร อื เป น็ ผูล้ งทุน ค่าสมัครขอได้รบั การเสนอช ือ่ จาก
รัฐเพ ือ่ ท จี ่ ะสมัครว ซี า่ ธุรกิจแบบชั ว่ คราวอยูท่ ี ่ 750 เหร ยี ญออสเตรเลยี

วซ
ี า่ นักธุรก จิ ช ั ว่ คราวม ป
ี ระเภทต่างๆดังน ี ้

1. ว ซี า่ นักธุรก จิ ซับคลาส 188 – ประเภทนวัตกรรมทางธุรก จิ
ว ซี า่ น ีเ้ ป น็ เว ซี า่ สำ�หรับผูอพยพท
้
มี ่ คี ณุ สมบัตดิ ังต่อไปน ี ้
• ในช่วงรอบป กี ารเงินสองถึงส ี ป่ ที ผี ่ า่ นมา เป น็ ผูท้ มี ่ หี นุ ้ ส่วนใน
ธุรกิจหลักและบร หิ ารธุรกิจนั น้ โดยตรงเป น็ จำ�นวนหน งึ ่ ถึงสอง
ธุรกิจ โดยธุรกิจนั น้ ม ผี ลประกอบการโดยรวมอย่างน้อย 750,000
เหร ยี ญในแต่ละป ี
• ม ที รัพย์ส นิ ทางธุรกิจและทรัพย์ส นิ ส่วนตัวอย่างน้อย 1,250,000
เหร ยี ญ และ
• ไม่ได้ม สี ว่ นร่วมในธุรกิจท ตี ่ ้องใชเ้ วลาในการให้บรกิ ารทาง
วิชาช พี ทางเทคนิค หร อื ทางช่างเป น็ จำ�นวนมากกว่า 50
เปอร์เซน็ ต์ของเวลาท มี ่ ี
ผูท้ ถี ่ อื ว ซี า่ ซับคลาส 188 น ี ้ ส่วนใหญ่จะสามารถม สี ทิ ธ ิ ์สมัครว ซี า่
888 และว ซี า่ ถาวรได้เม ือ่ พวกเขาได้เป น็ เจ้าของและบร หิ ารธุรกิจในรัฐ
เวสเทิรน์ ออสเตรเลยี เป น็ เวลาอย่างน้อยสองป ใี นช่วงสามป ที ผี ่ า่ นมา
และม คี ณุ สมบัตติ รงตามข ้อกำ�หนดในเร ือ่ งสัดส่วนการเป น็ เจ้าของ ผล
ประกอบการ ทรัพย์ส นิ การจ้างงาน และการพำ�นักอาศัย
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2. ว ซี า่ นักธุรก จิ ซับคลาส 188 - ประเภทนักลงทุน
วซี า่ น ีม้ ใี ห้แก่ผอพยพย
ู้
้ายถิน่ ฐานท มี ่ ีคุณสมบัติดังต่อไปน ี ้
• ม ปี ระสบการณ์โดยรวมอย่างน้อยสามป ใี นการเป น็ ผูเก้ ยี ่ วข้อง
โดยตรงกับการบริหารธุรกิจท กี ่ �ำ หนดจำ�นวนหน งธุ
ึ ่ รกิจหร อื หลาย
ธุรกิจ หร อื ในการลงทุนตามท กี ่ �ำ หนด
• ในช่วงห้าป ีการเงินท ผี ่ า่ นมานั น้ ม หี น งป
ึ ่ ที ีไ่ ด้ท�ำ การบริหารธุรกิจ
โดยตรงอันเป น็ ธุรกิจท มี ่ ีสัดส่วนการเป น็ เจ้าของอย่างน้อยส บิ
เปอร์เซน็ ต์ หร อื เป น็ ผูบ้ ริหารการลงทุนโดยตรงอันเป น็ การลงทุนท มี ่ ี
มูลค่าอย่างน้อย 2.5 ล้านเหร ยี ญออสเตรเลีย
• ในช่วงป ีการเงินสองป ที ผี ่ า่ นมานั น้ ในแต่ละป มี ที รัพย์ส นิ ทาง
ธุรกิจและทรัพย์ส นิ ส่วนตัวโดยรวมเป น็ มูลค่าสุทธิอย่างน้อย 2.5 ล้าน
เหร ยี ญออสเตรเลีย
• สามารถท จี ่ ะลงทุนตามท กี ่ �ำ หนดเป น็ จำ�นวน 2.5 ล้านเหร ยี ญ
ออสเตรเลียตลอดระยะเวลาท ถี ่ อื วซี า่ ชัว่ คราว ตามท กี ่ �ำ หนดโดย
กระทรวงกิจการภายใน (Department of Home Affairs หร อื DHA)
ผูถื้ อวซี า่ ประเภทน ี โ้ ดยส่วนใหญ่จะสามารถสมัครวซี า่ ซับคลาส 888 และ
วซี า่ ถาวรได้เม อื ่ ทำ�การลงทุนตามท กี ่ �ำ หนดเป น็ จำ�นวน 2.5 ล้านเหร ยี ญ
ออสเตรเลียเป น็ เวลาอย่างน้อยสามป ี และม ีการพำ�นักในรัฐเป น็ เวลารวม
อย่างน้อยสองป ใี นช่วงเวลาดังกล่าว
สำ�หรับข้อมูลเพิม่ เติมเก ยี ่ วกับวซี า่ น ี ้รวมทั ้งข้อมูลเก ยี ่ วกับการลงทุนตาม
ท กี ่ �ำ หนดกรุณาดูได้ท เี ่ ว็บไซต์ของทางกระทรวงกิจการภายในท ี ่ immi.
homeaffairs.gov.au/
3. ว ซี า่ นักธุรก จิ ซับคลาส 188 - ประเภทนักลงทุนขนาดใหญ่
ว ซี า่ น ี ม้ ใี ห้แก่ผ อพยพย
ู้
า้ ยถิน่ ฐานท มี ่ ที รัพย์ส นิ ทางธุรกิจและ
ทรัพย์ส นิ ส่วนตัวอย่างน้อย 5 ล้านเหร ยี ญออสเตรเลยี ท สี ่ ามารถนำ�มา
ลงทุนตามท กี ่ �ำ หนดโดยกระทรวงกิจการภายใน ก่อนท จี ่ ะม กี ารออกว ซี า่
ให้
ผูถื้ อว ซี า่ ประเภทน ี ้ จะม สี ทิ ธ ิ ์สมัครว ซี า่ ซับคลาส 888 และว ซี า่ ถาวร
เม ือ่ เขา้ ทำ�การลงทุนตามท กี ่ �ำ หนดในประเทศออสเตรเลยี เป น็ เวลาตาม
ระยะเวลาของว ซี า่ (อย่างน้อยสามป ตี ดิ ต่อกัน) และพำ�นักอยูใ่ นประเทศ
ออสเตรเลยี เป น็ เวลารวมอย่างน้อยหน งึ ่ ร้อยย สี ่ บิ วันในช่วงเวลาดังกล่าว

สำ�หรับข ้อมูลเพ ิม่ เติมเก ยี ่ วกับว ซี า่ น ีร้ วมทั ้งข ้อมูลเก ยี ่ วกับการลงทุน
ตามท กี ่ �ำ หนดกรุณาด ูได้ท เี ่ ว็บไซต์ของทางกระทรวงกิจการภายในท ี ่
immi.homeaffairs.gov.au/
4. ว ซี า่ นักธุรก จิ ซับคลาส 188 - ประเภทผ ูป้ ระกอบการ
ว ซี า่ น ี ม้ ใี ห้แก่ผ อพยพย
ู้
า้ ยถิน่ ฐานผูเ้ สนอท จี ่ ะประกอบกิจกรรมทาง
ธุรกิจในรัฐเวสเทิรน์ ออสเตรเลยี สำ�หรับข ้อมูลเพ ิม่ เติมกรุณาอ เี มลมาท ี ่
businessmigration@smallbusiness.wa.gov.au เพ ือ่ ขอรับใบสมัครแสดง
เจตจำ�นง (Expression of Interest – EOI)
ว ซี า่ ธุรก จิ แบบถาวร
ว ซี า่ ธุรกิจแบบถาวรนั น้ จะให้แก่ผ ทู ้ มี ่ คี ณุ สมบัตคิ รบหลังการถือว ซี า่
ธุรกิจแบบชั ว่ คราว ซ งึ ่ รวมถึงการท ที ่ างรัฐตกลงเสนอช ือ่ และการม ี
คุณสมบัตติ ามท กี ่ �ำ หนดโดยกระทรวงกิจการภายใน
ข ้อกำ�หนดในการได้รบั การเสนอช ือ่ จากทางรัฐสำ�หรับซับคลาส 188
และ 888 โดยทั ว่ ไปจะเป น็ ข ้อกำ�หนดเดยี วกันกับทางกระทรวงกิจการ
ภายใน ค่าสมัครขอรับการเสนอช ือ่ จากทางรัฐเพ ือ่ ท จี ่ ะใช ใ้ นการสมัคร
ว ซี า่ ธุรกิจแบบถาวรอยูท่ ี ่ 750 เหร ยี ญออสเตรเลยี ว ซี า่ น ี ม้ ใี ห้แก่ผ ทู ้ ถี ่ อื
ว ซี า่ ชั ว่ คราวซับคลาส 188 ประเภทนวัตกรรมทางธุรกิจ ว ซี า่ ซับคลาส
188 ประเภทนักลงทุน ว ซี า่ ซับคลาส 188 ประเภทนักลงทุนรายใหญ่ และ
ว ซี า่ ซับคลาส 188 ประเภทผูป้ ระกอบกิจการ
รายละเอ ยี ดเพ ิม่ เต มิ
ผูอพยพย
้
า้ ยถิน่ ฐานท เี ่ ป น็ นักธุรกิจและตัวแทนสามารถเขา้ ไปท เี ่ ว็บไซต์
ของรัฐบาลเวสเทิรน์ ออสเตรเลยี businessmigration.wa.gov.au เพ ือ่ ทำ�
แบบทดสอบประเม นิ ตนเองสำ�หรับว ซี า่ ธุรกิจประเภทต่างๆ และย ืน่ ใบ
สมัครเพ ือ่ ขอรับการเสนอช ือ่ จากทางรัฐ ผูซ้ งึ ่ เป น็ เจ้าของธุรกิจและนัก
ลงทุนท เี ่ ป น็ ผูท้ ี ป่ ระสบความสำ�เร็จอยูแ่ ล้วในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียก็
อาจเป น็ ผูท้ สี ่ ามารถม ีคุณสมบัติครบท จี ่ ะได้รับวซี า่ อันใดอันหน งตามท
ึ่
ี่
ได้ม ีการระบุไว้ในแผ่นพับน ี ้
ส งิ ่ ท ีค่ ณุ จะได้ ในการสมัครว ซี า่ ธุรก จิ ในรัฐเวสเท ริ น์ ออสเตรเล ยี :
• คุณสมบัตขิ ั น้ ต่�ำ เหม อื นกับท กี ่ �ำ หนดไว้โดยกระทรวงกิจการภายใน
• ม กี จิ กรรมทางธุรกิจต่างๆให้เลือก
• สามารถม สี ว่ นร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจท เี ่ ก ยี ่ วข ้องกับการพัฒนา
อสังหาร มิ ทรัพย์
• การสมัครขอยกเว้นเร ือ่ งอายุ หร อื การขอสนับสนุนโดยพ เิ ศษอืน่ ๆจะ
ได้รบั การพจิ ารณาเป น็ กรณ ๆี ไป
• สามารถขอรับการพจิ ารณาเร่งด่วนในกรณ พี เิ ศษ

Business Migration Centre
(ศ นู ย์การย า้ ยถ ิน่ ฐานสำ�หรับนักธุรก จิ )
Small Business Development Corporation
(ส่วนการพัฒนาธุรก จิ ขนาดเล็ก)
โทร +61 (08) 6552 3300
businessmigration@smallbusiness.wa.gov.au
businessmigration.wa.gov.au

