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วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องวีซ่าระดับเจ้าสัวกันนะคะ เคยเขียนถึงเรื่องนี้ไป
เมื่อ 2 ปีกว่าๆที่แล้ว ก่อนที่กฏเกณฑ์จะเปลี่ยน วันนี้เรามาอัพเดทกันอีกครั้ง
เพราะเริ่มจะมีเจ้าสัวไทยให้ความสนใจไถ่ถามกันเข้ามามากขึ้น หลังจากที่ปล่อย
ให้เจ้าสัวแดนมังกรได้วีซ่าชนิดนี้กันไปก่อนล่วงหน้ามาหลายปีแล้ว
วีซ่าระดับพรีเมี่ยมนี้มีชื่อเรียกย่อๆว่า SIV ซึ่งมาจากค�ำว่า Significant
Investor Visa ซึง่ เป็นหนึง่ ในวีซา่ ทีอ่ ยูใ่ นหมวดหมูข่ องวีซา่ นักธุรกิจแบบ Business
Innovation and Investment Visa ที่มีอยู่หลายชนิดให้เลือก แต่ผู้เขียน
เลือกวีซ่า SIV เพราะท�ำการเปรียบเทียบดูแล้ว ตัวนี้ดีที่สุด และมีประโยชน์สูงสุด
กับบรรดาเจ้าสัวทั้งหลาย หากเลือกที่จะท�ำวีซ่า PR ของออสเตรเลีย เพราะ
ประเมินด้วยประสบการณ์ในวงการวีซ่ามากว่า 20 ปี พิจารณาดูแล้วตัวนี้จะเหมาะ
ที่สุด ด้วยเหตุและปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องอายุ
2. ไม่ต้องมีผลสอบ IELTS
3. ไม่ต้องนับคะแนน Points Test
4. วีซ่าออกรวดเร็ว ประมาณ 3 เดือนก็ทราบผลแล้ว
5. มีผู้ติดตามได้ทั้งครอบครัว พ่อ-แม่-ลูก
6. เพียงน�ำเงินมาฝากกินดอกเบี้ยแค่ 4 ปี ก็ขอ PR ได้
7. เลือกอยู่ได้ทั้ง 2 ประเทศ เพราะที่ออสฯให้ถือ 2 สัญชาติได้
8. ลูกๆได้สิทธิ์เรียนฟรีเหมือนประชากรออสเตรเลีย
9. ท�ำธุรกิจหรือลงทุนอื่นๆในออสเตรเลียได้อย่างเสรี
10. ชื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ในอัตราภาษีที่ถูกกว่าคนต่างชาติ
11. เดินทางเข้าออกออสเตรเลียอย่างเสรี และถ้าใช้พาสปอร์ตออสเตรเลีย
เข้าประเทศอื่นๆได้ 157 ประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่า
12. เป็นทางเลือกที่มั่นใจได้ในการฝากหลักทรัพย์ไว้ในประเทศที่มั่นคง
ในการลงทุน, กฏกติกา และกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค
13. เมื่อได้ PR แล้ว จะถอนเงินออกเมื่อไหร่ก็ได้ หรือจะฝากต่อเพื่อ
กินดอกผลของการลงทุนในออสเตรเลียก็ได้
14. เมื่อได้สัญชาติออสเตรเลียแล้ว จะเดินทางไปประเทศอื่นๆก็จะได้
ความคุ้มครองโดยรัฐบาลออสเตรเลีย
15. ถ้าได้สัญชาติออสเตรเลียแล้ว สามารถเลือกที่จะอยู่ถาวรหรือท�ำงาน
ที่ไหนก็ได้ ระหว่างออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ หรือประเทศไทย
ออฟชั่นดีๆอย่างนี้ต้องรีบน�ำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มี
บ่อยๆที่รัฐบาลออสเตรเลียจะเปิดทางสะดวกเรื่องวีซ่าให้ได้ขนาดนี้ และเป็นที่
ทราบกันอยู่แล้วว่าวีซ่าถาวรของออสเตรเลียนั้นเป็นที่หมายปองของคนทั่วโลก
เพราะถ้าได้เป็น PR แล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายตามมาทั้งทางตรงและทาง
อ้อม และเมื่อคนใดคนหนึ่งในครอบครัวได้ ก็หมายถึงคู่ครองและลูกๆก็ได้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆเช่นกัน เท่ากับว่าเป็นการลงทุนแค่คนเดียว แต่ได้ PR ทั้งครอบครัว
ที่น�ำเรื่อง SIV มาเขียนอีกครั้งก็เพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เอื้่อประ
โยชน์ให้กับผู้สมัคขอวีซ่าชนิดนี้ให้ท�ำง่ายขึ้นไปอีก คือมีการลดหย่อนเรื่องการที่
จะต้องเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียอย่างน้อย 40 วันต่อปี เพื่อรอวีซ่า PR (ไม่ต้อง
อยู่ติดกัน เอาหลายๆทริปมารวมกันได้ใน 1 ปี) ของผู้สมัครหลัก (Main
Applicant) เพราะอิมมิเกรชั่นทราบดีว่านักธุรกิจระดับเจ้าสัวนั้นมีงานการท�ำ
ล้นมือ จะให้มานั่งเล่นนอนเล่นเพื่อรอวีซ่าในออสเตรเลียนั้นเป็นไปไม่ได้ ก็เลย
ผ่อนปรนโดยอนุญาตให้เปลี่ยนคนถือวีซ่าหลักเป็นภรรยา หรือ สามีหรือลูกได้
ยกตัวอย่างเช่น เจ้าสัว ก. มีเงินมากมายมหาศาลแต่ต้องบริหารงานที่เมืองไทย
หายไปไหนนานๆไม่ได้ แต่ภรรยาเจ้าสัว ก. ต้องเดินทางมาดูแลลูกๆทั้ง 3 คน
ที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นประจ�ำอยู่แล้ว และได้ซื้อบ้านไว้แล้วด้วย เวลามา
เยี่ยมจะได้อยู่กับลูกๆ ในกรณีเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าสัวจะมาอยู่ต่างประเทศ
นานๆในแต่ละครั้ง ก็เลยแต่งตั้งให้ภรรยาที่ต้องเดินทางมาอยู่กับลูกๆอยู่แล้ว
เป็น Main Applicant แทน แต่ใช้เงินของคุณสามีในการท�ำวีซ่า SIV และ

ฝากบัญชีในชื่อของทั้ง 2 คนได้ในออสเตรเลียเป็นต้น เมื่อครบ 4 ปีแล้วก็จะได้
วีซ่า PR ทั้งครอบครัว  หรือในกรณีที่คุณปู่เป็นเจ้าสัวมาเที่ยวแล้วอยากจะลงทุน
ท�ำธุรกิจในออสฯแต่ไม่อยากมาอยู่ก็สามารถให้ลูกชายหรือลูกสะใภ้มาเป็น Main
applicant ในการท�ำ  SIV แทนก็ได้ และเมื่อลูกชาย, ลูกสะใภ้ และหลานๆ
ได้ PR แล้ว คุณปู่ก็สามามารถจะลงทุนขยายฐานธุรกิจมาออสได้อย่างง่ายดาย
โดยใช้ชื่อลูกชายที่เป็น PR เป็นต้น ส่วนหลานๆที่อยู่ในวัยเรียนก็จะได้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆในการหาโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยเหมือนคนที่นี่ทุกประการ
คุ้มยิ่งกว่าคุ้มจริงๆค่ะ
• ในแง่ของนักลงทุนแล้ว วีซ่า SIV นี้มีแต่ประโยชน์ไม่มีข้อด้อยใดๆทั้งสิ้น
• ในแง่ของนักธุรกิจที่มองการไกล วีซ่า SIV คือประตูสู่ความส�ำเร็จใน Scale
ที่ใหญ่ขึ้นและมั่นคงปลอดภัยในการท�ำธุรกิจชั่วลูกชั่วหลาน
• ในแง่ของความปลอดภัยในทรัพย์สินที่มีอยู่มากมายของเจ้าสัวทั้งหลาย วีซ่า
SIV คือตู้เซฟที่ช่วยเก็บรักษาทรัพย์สมบัติของคุณที่ปลอดภัยไร้กังวลที่สุด แถม
ให้ดอกเบี้ยที่มากกว่าที่เก็บซ่อนไว้ที่อื่นๆ
• ในแง่ของความคุ้มค่าแล้ว นอกจากวีซ่า SIV จะผลิตดอกผลให้แก่เจ้าของ
เงินแล้ว เมื่อครบ 4 ปีก็ยังแถมวีซ่าถาวรให้อีกทั้งครอบครัวอีกด้วย
ตามสุภาษิตของฝรั่ง ไทย จีน แขก จะพูดเหมือนๆกันว่าอย่าเก็บเงินทั้งหมด
ที่มีไว้ในกระเป๋าเดียวเท่านั้น ต้องกระจายไว้ตามที่ต่างๆ เช่นที่นักธุรกิจฝรั่งมัก
จะพูดว่า “Don’t put all your eggs in one basket” ก็คือความหมาย
เดียวกัน คือถ้าเก็บทรัพย์สินทั้งหมดไว้ที่ประเทศของตนที่เดียว หากต่อไปมี
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ก็จะย้ายกันไม่ทันการณ์อะไรท�ำนองนั้น ส่วนใหญ่
แล้วนักธุรกิจไทยทั้งหลายที่มีเงินล้นเหลือมักจะใช้บริการธนาคารที่สวิสเซอร์แลนด์
หรือสิงคโปร์ หรือประเทศอื่นๆ
แต่ถ้าลองคิดดูดีๆว่าผลตอบแทนที่ได้รับจะต่างกัน เพราะถ้าฝากใน
ออสเตรเลียนอกจากจะได้ดอกเบี้ยสูงแล้ว ก็ยังได้วีซ่าถาวรแถมให้อีก หากฝาก
ไว้ครบ 4 ปี และมีหน่วยงานรัฐบาลคอยดูแลความถูกต้องโปร่งใสและปลอดภัย
แน่นอน เขียนมาเสียยืดยาว ท่านผู้อ่านลองมาดูกันนะคะว่าท�ำอย่างไรจึงจะมี
โอกาสได้วซี า่ SIV หรือ Significant Investor Visa และถ้าอ่านแล้วท่านคิดว่า
มีคุณสมบัติครบทุกประการ ก็ติดต่อเข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ
visa@stellaraustralia.com
1. จะต้องมีเงินพร้อมที่จะโอนมาฝากไว้ในออสเตรเลีย 5 ล้านเหรียญ
(ทรัพย์สินต่างๆที่ประเมินเป็นเงินได้ในชื่อของตนเองหรือคู่ครองรวมกันได้)
2. เงินนีจ้ ะฝากไว้ในบัญชีของคุณเองหรือคูค่ รองทีม่ าเปิดบัญชี Complying
Investment ในออสเตรเลีย (ต้องเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลก�ำหนดเท่านั้น)
3. ฝากกินดอกกินผลจนครบ 4 ปี แล้วจึงจะได้สิทธิในการเป็น PR
4. ระหว่าง 4 ปี จะต้องอยูใ่ นออสเตรเลียอย่างน้อย 160 วัน (ไม่ตอ้ งติดกัน)
เงินที่ฝากจะเป็นส่วนที่เรียกว่า Significant Investment ในออสเตรเลีย และ
จะต้องลงทุนใน Complying Investment ที่รัฐบาลก�ำหนดไว้เท่านั้น
ถ้าลงทุนผิดที่ผิดประเภทก็จะไม่ได้สิทธิ์เรื่องวีซ่า เพราะฉะนั้นทางผู้เขียนใน
ส่วนของคนท�ำวีซ่าชนิดนี้ จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง Complying
Investment ของวีซ่าชนิดนี้และนักบัญชี, นักกฏหมายเรื่องลงทุนอยู่ในทีมงาน
Stellar Significant Investor Visa Centre โดยเฉพาะค่ะ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของลูกค้า
แล้วถ้าท่านผู้อ่านคิดว่าเงิน 5 ล้านเหรียญส�ำหรับท�ำวีซ่า SIV ยังน้อยไป
ทางอิมมิเกรชัน่ ก็ขอภูมใิ จเสนออีกหนึง่ วีซา่ ทีเ่ รียกว่า PIV (Premium Investor
Visa) นะคะ อันนี้ง่ายกว่า แบบไม่ต้องท�ำอะไรมาก จะมีพรมแดงปูให้ตอนท�ำ
วีซ่าเลยค่ะ ไม่ต้องรอนานแค่เอาเงิน 15 ล้านเหรียญเข้ามาฝากไว้แค่ 1 ปี ก็ได้
PR แล้ว สนใจไหมคะ
พบกันใหม่ฉบับหน้า
พี่จอย Stellar

Disclaimer: This Article is intended to provide general information on visa issues and does not constitute legal advice or migration advice and no
responsibility is accepted by the writer or the publisher. Immigration law is complex and constantly changing without prior notice. Please seek advice and
assistance from a registered Migration Agent.
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