
เปิดแนวรกุ-บกุลงทนุ AEC : ช้ีช่องทางการลงทนุ
ในตลาดกมัพชูา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์และบรไูนฯ

เอกสารประกอบการสมัมนา

1

เสนอ
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

10 พฤษภาคม 2559

ภายใตโ้ครงการจา้งทีป่รกึษาเพื่อจดัท าศูนยข์อ้มลูการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2559
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แนะน าโครงการ วตัถปุระสงค ์และความคืบหน้าของโครงการ

โอกาสการลงทนุไทยในตลาดกมัพชูา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์และบรไูนฯ

BOI และการส่งเสริมการลงทนุไทยในต่างประเทศ

ความโดดเด่นและข้อสงัเกตในการลงทนุในตลาดกมัพชูา สปป.ลาว เมียนมา 
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์และบรไูนฯ



ขอบเขตการด าเนินงาน แนวทางการด าเนินงาน : เน้นการวิเคราะหเ์ชิงลึก
และความเช่ียวชาญด้านการส ารวจภาคสนาม

Participation of Stakeholders
• Stakeholders Analysis
• Complete Coverage
• Various Formats as Appropriate

In-depth Analysis
• Appropriate Tools and Trusted 

Data Source
• In-depth Data Analysis and Policy 

and Regulatory Comparison
• Expertise in Report Write Up and 

Presentation Visualization

Experience in Field Survey 
and Fact Finding
• Efficient Management in 

Large-scale Projects
• Quality Assurance
• Ability to Reach out to Local 

Experts

3

• น าเสนอภาพรวมการด าเนินโครงการ
• น าเสนอผลการศกึษาเบือ้งตน้
• รบัฟังความคดิเหน็ของวทิยากรผูเ้ขา้รว่มเสวนา
• รบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิจากผูเ้ขา้รว่ม

สมัมนา

วตัถปุระสงคข์องการสมัมนาครัง้น้ี

1 การจดัท าข้อมลูเชิงลึก

2 การจดักิจกรรมและการเผยแพร่ข้อมลู

จดักจิกรรม Fact Finding เพื่อศกึษาและรวบรวมขอ้มลู ส ารวจพืน้ทีแ่ละ
อุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพในการลงทุนในประเทศเป้าหมาย 8 ประเทศ

จดัท าการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึทีเ่ป็นปัจจุบนัทีเ่กีย่วขอ้งดา้นโอกาสและ
ศกัยภาพในการลงทุนโดยครอบคลุมอุตสาหกรรมทีน่กัลงทุนไทยมี
ศกัยภาพ พรอ้มปรบัปรุงขอ้มลูรายงานผลการศกึษาบนหน้าเวบ็ไซต์
ศนูยข์อ้มลูการลงทุนไทยในต่างประเทศ

ปรบัปรุงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งบนเวบ็ไซตศ์นูยข์อ้มลูการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ

จดัการสมัมนาเผยแพร่ผลการศกึษาและจดัสมัมนาโอกาสลู่ทาง
การลงทุนในประเทศเป้าหมาย 8 ประเทศ จ านวน 2 ครัง้

จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ และขอ้เสนอแนะต่อ
ส านกังานฯ

วตัถปุระสงคโ์ครงการและแนวทางการด าเนินการ



กรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์
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การจดัสมัมนา จดัท า
รายงาน และข้อเสนอแนะ

ต่อส านักงานฯ

การศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อระบุ

อตุสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ
ใน 8 ประเทศเป้าหมาย

การปรบัปรงุฐานข้อมูล
ในเวบ็ไซตศ์นูยข์้อมูลการ
ลงทุนไทยในต่างประเทศ

การเดินทางไปศึกษา
รวบรวมข้อมูลเชิงลึก 

(Fact Finding)
ในประเทศเป้าหมาย

การวิเคราะหโ์อกาส
และศกัยภาพของ

การลงทุนไทยในประเทศ
เป้าหมาย

 ศกึษา รวบรวม และวเิคราะห์
ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
การคา้ และการลงทุนของ
ประเทศเป้าหมาย

 ระบุอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพใน 
8 ประเทศเป้าหมาย

 ศกึษา รวบรวม และวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิลกึ ดา้นนโยบาย 
กฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรการ
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการ
ลงทุน อนัรวมไปถงึตน้ทุนในการ
ด าเนินธุรกจิ ในอุตสาหกรรมทีม่ ี
ศกัยภาพในประเทศเป้าหมาย

 เดนิทางไปประเทศเป้าหมาย
เพือ่รวบรวมขอ้มลูเชงิลกึ
นอกเหนือจากการศกึษาใน
เบือ้งตน้

 พบปะ/สมัภาษณ์/จดัประชุมกบั
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนใน
ประเทศเป้าหมาย

 วเิคราะห ์SWOT ของประเทศ
เป้าหมาย

 วเิคราะหโ์อกาส/ลู่ทางในการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมทีม่ ี
ศกัยภาพในประเทศเป้าหมาย

 ปรบัปรุงฐานขอ้มลูบนเวบ็ไซต์ TOI
ใหเ้ป็นปัจจุบนัและเป็นประโยชน์แก่
นกัลงทุน

 ประชาสมัพนัธก์จิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัโครงการฯ ในเวบ็ไซต์ TOI

 จดัสมัมนาเพือ่เผยแพร่
ผลการศกึษา และประชาสมัพนัธ์
ศนูยข์อ้มลูการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ

 จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการ

 จดัท าขอ้เสนอแนะต่อส านกังานฯ



ประเทศอาเซียนเป้าหมายท่ีด าเนินการศึกษา และการเดินทางไปศึกษาข้อมลูเชิงลึก
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ด าเนินการศกึษาขอ้มูลและวเิคราะหโ์อกาสการลงทุน
ไทยในประเทศเป้าหมายทัง้ 8 ประเทศ อนัไดแ้ก่ 

Indonesia

Brunei 
Darussalam

Philippines

Viet Nam
Myanmar

Lao PDR

Cambodia

Malaysia

ประเทศ
เป้าหมาย

ช่วงเวลาการเดินทาง*

บรไูนฯ 7-10 มีนาคม

ฟิลิปปินส์ 28 มีนาคม - 1 เมษายน

มาเลเซีย 4-8 เมษายน

สปป.ลาว 25-29 เมษายน

เวียดนาม 13-17 มิถนุายน

เมียนมา 27 มิถนุายน - 1 กรกฎาคม

กมัพชูา 25-28 กรกฎาคม

อินโดนีเซีย 2-5 สิงหาคม

ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั
หมายเหตุ : ช่วงเวลาการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง



ความคืบหน้าของการด าเนินงาน
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
เดินทางบรไูนฯ

7-10 มี.ค.

เดินทางฟิลิปปินส์
28 มี.ค. - 1 เม.ย.

เดินทางมาเลเซีย
4-8 เม.ย.

เดินทางสปป.ลาว
25-29 เม.ย.

เดินทางเวียดนาม
13-17 มิ.ย.

เดินทางเมียนมา
27 มิ.ย. - 1 ก.ค.

เดินทางกมัพชูา
25-28 ก.ค.

เดินทางอินโดนีเซีย
2-5 ส.ค.

สมัมนา 
(นครราชสีมา)

10 พ.ค.

สมัมนา (กทม.)
1 ส.ค.

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2

10 พ.ค.

ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั



ตวัอย่างภาพบรรยากาศการเดินทางไปศึกษาข้อมลูเชิงลึกในบรไูนฯ ฟิลิปปินส ์และมาเลเซีย

7ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

DARUSSALAM Enterprise (DARe)

Brunei

Department of Economic Planning and 
Development (JPKE)

Brunei Economic Development Board (BEDB)

Bio-Innovation Corridor

Philippines Malaysia
Royal Thai Embassy, Manila and DITP 
Manila Office

Securities and Exchange Commission (SEC)

Cebu Chamber of Commerce and Industry 

Mactan Industrial Economic Zone

Malaysia Investment Development Authority

Negeri Sembilan Investment Centre (NSIC)

Ministry of International Trade and Industry

Kuantan Port
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แนะน าโครงการ วตัถปุระสงค ์และความคืบหน้าของโครงการ

โอกาสการลงทนุไทยในตลาดกมัพชูา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์และบรไูนฯ

BOI และการส่งเสริมการลงทนุไทยในต่างประเทศ

ความโดดเด่นและข้อสงัเกตในการลงทนุในตลาดกมัพชูา สปป.ลาว เมียนมา 
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์และบรไูนฯ



อตุสาหกรรมท่ีอาเซียนมีศกัยภาพ
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Indonesia

Brunei 
Darussalam

Philippines

Viet Nam

Myanmar

Lao PDR

Cambodia

Malaysia

ธุรกจิท่องเทีย่วและทีเ่กีย่วขอ้ง /
ธุรกจิคา้ปลกี-หา้งสรรพสนิคา้

อุตสาหกรรมเกษตร 
/ อาหารแปรรปู

อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้ส่วน

อุตสาหกรรมสิง่ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง /
ธุรกจิการก่อสรา้ง / พลงังาน

อุตสาหกรรมอาหารแปรรปู

อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง /
ธุรกจิการก่อสรา้ง

อุตสาหกรรมอาหารแปรรปู

อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี/ 
อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ ์

อุตสาหกรรมเกษตร / ประมง / 
อาหารแปรรปู

อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง /
ธุรกจิการก่อสรา้ง / พลงังาน

อุตสาหกรรมอญัมณี /
เครื่องประดบั / เหมอืงแร่

อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่น

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

ธุรกจิท่องเทีย่วและทีเ่กีย่วขอ้ง
อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิน้สว่น

อุตสาหกรรมประมง / 
อาหารแปรรปู

อุตสาหกรรมสิง่ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง / 
ธุรกจิการก่อสรา้ง

อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ / 
พลงังาน

อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี/ 
อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์

อุตสาหกรรมสิง่ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมอาหารแปรรปู

ธุรกจิคา้ปลกี-หา้งสรรพสนิคา้



โอกาสการลงทุนไทยในตลาดกมัพชูา
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 บริเ วณพระตะบอง  ศรีโ สภณ รอบโตนเลสาบ  เ ป็นพื้นที่
กสกิรรมขนาดใหญ่ และมพีื้นที่เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่
การเข้าไปท ากิจกรรมเพาะปลูก รวมถึงการประกอบธุรกิจเกษตร
และอาหารแปรรปู

 บรเิวณทางตอนเหนือ มทีรพัยากรทางธรรมชาตอิยู่มาก เหมาะแก่
การจดัตัง้โรงไฟฟ้าพลงัน ้า หรอืท าเหมอืงแร่

 บรเิวณรอบและในตวัเมอืงของกรุงพนมเปญ เป็นนิคมอุตสาหกรรม
ทีม่กีารโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภครองรบัเป็นอย่างด ี
(และมากกว่าในส่วนอื่นๆ ของประเทศ) เหมาะแก่การเขา้ไปลงทุน
ในอุตสาหกรรมภาคการผลติ เช่น โรงงานตดัเยบ็สิง่ทอเครื่องนุ่งห่ม 
โรงงานผลติวสัดุก่อสรา้ง 

 ในกรุงพนมเปญ มปีระชากรอาศยัอยู่หนาแน่น มีความต้องการใน
ธุรกิจภาคบริการที่สูง จึงเหมาะที่จะเข้าไปประกอบกิจการด้าน
บรกิาร เช่น รา้นอาหาร ธุรกจิสปา ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิก่อสรา้ง รวม
ไปถงึธุรกจิซ่อมบ ารงุรถยนต์/จกัรยานยนต์

 บริเวณทางตอนใต้ มีทรัพยากรด้านการเกษตรที่มากเช่นกัน 
เหมาะสมแก่การเพาะปลูก นอกจากนี้ ยงัเขา้ไปท าประมงตามแนว
ชายทะเลได้

พืน้ท่ีท่ีน่าสนใจเข้าไปลงทนุ

อตุสาหกรรมไทยท่ีมีโอกาสเข้าไปลงทนุ

ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมเกษตร / ประมง / 
อาหารแปรรปู

ธุรกจิคา้ปลกี-หา้งสรรพสนิคา้ อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง /
ธุรกจิการก่อสรา้ง / พลงังาน / 
เหมอืงแร่

ธุรกจิท่องเทีย่วและทีเ่กีย่วขอ้ง

เสน้ทางขนสง่ส าคญั ท่าเรอื/ท่าเรอืน ้าลกึ ท่าอากาศยาน



โอกาสการลงทุนไทยในตลาด สปป. ลาว

11ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

เสน้ทางขนสง่ส าคญั ท่าอากาศยาน

พืน้ท่ีท่ีน่าสนใจเข้าไปลงทนุ

อตุสาหกรรมไทยท่ีมีโอกาสเข้าไปลงทนุ

อุตสาหกรรมสิง่ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง /
ธุรกจิการก่อสรา้ง

อุตสาหกรรมเกษตร / อาหารแปรรปู

ธุรกจิท่องเทีย่วและทีเ่กีย่วขอ้ง

 บริเวณสะหวันนะเขต และจ าปาสัก (เมืองปากเซ) เป็นพื้นที่กสิกรรมและ
เกษตรกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ มกีารเพาะปลกูพชื ผกัและผลไมท้ีห่ลากหลาย 
และมพีื้นที่เพาะปลูกทีอุ่ดมสมบูรณ์ จงึเหมาะแก่การเขา้ไปท ากจิกรรมเพาะปลูก 
เกษตร รวมถงึการประกอบธุรกจิเกษตรและอาหารแปรรปู

 บริเวณรอบนครหลวงเวียงจันทน์ และเขตเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรมพิเศษ เช่น 
สะหวนัเซโน เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารพฒันาของโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อการผลติอยู่ในระดบั
ทีส่งูกว่าพืน้ทีเ่ขตอื่นๆ ของประเทศ จงึเหมาะแก่การเขา้ไปลงทุนในอุตสาหกรรม
ภาคการผลติ เช่น อาหารแปรรปู

 บรเิวณรอบนครหลวงเวยีงจนัทน์ ซึ่งมปีระชากรอาศยัอยู่มาก ท าให้สามารถหา
แรงงานเพื่อการผลติไดง้่าย จงึเหมาะที่จะเขา้ไปลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

ธุรกจิคา้ปลกี-หา้งสรรพสนิคา้

อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ / พลงังาน



 บรเิวณยา่งกุง้ มณัฑะเลย ์มะรดิ ตองย ีปะก๊อกกู ฯลฯ เป็นพืน้ทีท่ีม่โีครงสรา้งพืน้
ฐานรองรบัทีด่พีอสมควร ขณะเดยีวกนัยงัเป็นเมอืงใหญ่ โดยเฉพาะยา่งกุง้
และมณัฑะเลย ์จงึท าใหเ้หมาะแก่การเขา้ไปประกอบธุรกจิโรงงานประกอบรถยนต์
จกัรยานยนต ์ชิน้ส่วน รวมถงึธุรกจิบรกิารคารแ์คร ์(Car Care)

 หลายภมูภิาคของประเทศ รวมถงึบรเิวณดนิดอนสามเหลีย่มปากแมน่ ้าอริวดี แมน่ ้าสะ
โตง แมน่ ้าทวาย-มารดิ เป็นแหล่งเพาะปลกูทีส่ าคญัของประเทศ (ขา้วเจา้ ปอกระเจา 
ออ้ย พชืเมอืงรอ้นต่างๆ) จงึเหมาะแก่การเขา้ไปท าการเกษตรและลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลติอาหารและอาหารแปรรปูทีใ่ชเ้ทคโลยขีัน้สงู

 ภมูภิาคยา่งกุง้ ภมูภิาคมณัฑะเลย ์ภมูภิาคมโนยวา ซึง่มปีระชากรอาศยัอยูม่าก ท าให้
สามารถหาแรงงานเพื่อการผลติไดง้า่ย และไมค่่อยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเหมอืนภูมภิาคอื่นบางภมูภิาค จงึเหมาะทีจ่ะเขา้ไปลงทุนใน
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่ม

โอกาสการลงทุนไทยในตลาดเมียนมา

12ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

เสน้ทางขนสง่ส าคญั ท่าเรอื/ท่าเรอืน ้าลกึ ท่าอากาศยาน

พืน้ท่ีท่ีน่าสนใจเข้าไปลงทนุ

อตุสาหกรรมไทยท่ีมีโอกาสเข้าไปลงทนุ

อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่น

อุตสาหกรรมสิง่ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมเกษตร / ประมง / 
อาหารแปรรปู

ธุรกจิท่องเทีย่วและทีเ่กีย่วขอ้ง

อุตสาหกรรมอญัมณี /
เครื่องประดบั / เหมอืงแร่

อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ / พลงังาน



โอกาสการลงทุนไทยในตลาดเวียดนาม

13ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

เสน้ทางขนสง่ส าคญั ท่าเรอื/ท่าเรอืน ้าลกึ ท่าอากาศยาน

พืน้ท่ีท่ีน่าสนใจเข้าไปลงทนุ

อตุสาหกรรมไทยท่ีมีโอกาสเข้าไปลงทนุ

 บรเิวณทางตอนเหนือโดยเฉพาะบรเิวณโดยรอบกรุงฮานอยและเมอืงไฮฟอง มกีารพฒันาของโครงสรา้ง
พื้นฐานที่ดี ประกอบกบัมีการสนับสนุนจากภาครัฐในอุตสาหกรรมสะอาด เหมาะแก่การลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลติ เช่น การผลติชิน้สว่นรถยนต/์จกัรยานยนต ์การผลติเครื่องใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ

 บรเิวณโดยรอบนครโฮจมินิห์ มกีารพฒันาของโครงสรา้งพืน้ฐานที่ด ีอยู่ใกล้แหล่งวตัถุดบิในการผลติ 
และมแีรงงานอาศยัอยู่ค่อนขา้งมาก จงึเหมาะแก่การเขา้ไปลงทุนจดัตัง้โรงงานผลติเช่นกนั

 บรเิวณตอนกลางของประเทศ ยงัมกีารเขา้ไปลงทุนไม่มากนกั
 บรเิวณทางตอนไต ้(แถบสามเหลีย่มลุ่มแม่น ้าโขง) เป็นพืน้ทีท่ีม่ดีนิอุดมสมบรูณ์ จงึเหมาะแก่การเขา้ไป

ท าการเพาะปลกูพชื ผกั และผลไมต่้างๆ ตลอดจนการจดัตัง้โรงงานแปรรปู
 ตลอดรอบแนวชายฝัง่ เป็นพืน้ทีท่ีม่ทีรพัยากรทางทะเลอยู่มาก จงึสามารถเขา้ไปประกอบกิจการประมง

ได ้
 ในตวัเมอืงส าคญัๆ ความตอ้งการต่อดา้นบรกิารยงัมมีาก เหมาะแก่การเขา้ไปลงทุนในธุรกิจบรกิาร เช่น 

รา้นอาหาร โรงแรมและทีพ่กั การเงนิและประกนัภยั ธุรกจิก่อสรา้ง ตลอดจนบรกิารโลจสิตกิส์
 สามารถเขา้ไปลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเกอืบทุกพืน้ทีข่องประเทศ ขึน้อยู่กบัแหล่งวตัถุดบิที่

ตอ้งการน าไปใชใ้นการผลติ

อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่น

อุตสาหกรรมสิง่ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง /
ธุรกจิการก่อสรา้ง

อุตสาหกรรมเกษตร / ประมง / 
อาหารแปรรปู

ธุรกจิขนสง่ โลจสิตกิส ์และ
กระจายสนิคา้

ธุรกจิท่องเทีย่วและทีเ่กีย่วขอ้ง



 บรเิวณเกาะสมุาตรา เกาะกาลมินัตนั เกาสลุาเวส ีเป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะแก่การ
เพาะปลกูของประเทศ โดยเฉพาะยางพารา มะพรา้ว ปาลม์น ้ามนั และโกโก ้จงึ
เหมาะแก่การเขา้ไปเพาะปลกูและตัง้โรงงานแปรรปูสนิคา้เกษตร

 บรเิวณรอบกรุงจาการต์า และเมอืงต่างๆ ในเกาะชวา เป็นพืน้ทีท่ีม่รีะดบัการ
พฒันาของโครงสรา้งพืน้ฐานทีค่่อนขา้งมากกวา่พืน้ทีเ่ขตอื่นๆ ของประเทศ อกี
ทัง้ยงัมโีรงงานประกอบรถยนตข์องบรษิทัต่างชาตเิขา้ไปตัง้ฐานการประกอบใน
หลายพืน้ทีบ่นเกาะชวา จงึเหมาะแก่การเขา้ไปลงทุนในอุตสาหกรรมผลติ
ชิน้สว่นยานยนต์

 บรเิวณเกาะชวาและสมุาตรา มปีระชากรอาศยัอยู่มาก ท าใหม้คีวามตอ้งการใน
ธุรกจิภาคบรกิารทีส่งู เช่นเดยีวกบัสนิคา้อุปโภคบรโิภค รวมถงึเสือ้ผา้
เครื่องนุ่งห่ม จงึเหมาะทีจ่ะเขา้ไปลงทุนในอุตสาหกรรมภาคบรกิาร เช่น 
รา้นอาหาร บรกิารดา้นสขุภาพและความงาม หรอืเขา้ไปลงทุนในอุตสาหกรรม
การผลติสนิคา้อุปโภคบรโิภค สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค

โอกาสการลงทนุไทยในตลาดอินโดนีเซีย

14ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

ท่าเรอื/ท่าเรอืน ้าลกึ ท่าอากาศยาน

พืน้ท่ีท่ีน่าสนใจเข้าไปลงทนุ

อตุสาหกรรมไทยท่ีมีโอกาสเข้าไปลงทนุ

อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิน้สว่น

อุตสาหกรรมสิง่ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมการบรกิาร

อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ / 
พลงังาน

อุตสาหกรรมเกษตร / ประมง / 
อาหารแปรรปู

ธุรกจิท่องเทีย่วและทีเ่กีย่วขอ้ง

ธุรกจิคา้ปลกี-หา้งสรรพสนิคา้



โอกาสการลงทุนไทยในตลาดมาเลเซีย

15ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

เสน้ทางขนสง่ส าคญั ท่าเรอื/ท่าเรอืน ้าลกึ ท่าอากาศยาน

พืน้ท่ีท่ีน่าสนใจเข้าไปลงทนุ

อตุสาหกรรมไทยท่ีมีโอกาสเข้าไปลงทนุ

อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี/ 
อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์

อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ / พลงังาน  
น ้ามนั และก๊าซ

อุตสาหกรรมเหลก็

อุตสาหกรรมเกษตร / ประมง / 
อาหารแปรรปูหรอืฮาลาล / น ้ามนัปาลม์

อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกส์

ธุรกจิขนสง่ / บรกิารดา้นการศกึษา / บรกิารดา้นสขุภาพ
บรกิารดา้นการท่องเทีย่วและทีเ่กีย่วขอ้ง / บรกิารดา้นการเงนิ

 บรเิวณรฐักลนัตนั รฐัตรงักานู และรฐัปะหงั ไดร้บัการ
สง่เสรมิการลงทุนโดยเน้นอุตสาหกรรมการผลติ การผลติ
น ้ามนั ก๊าซธรรมชาต ิและปิโตรเคม ีอุตสาหกรรม
การเกษตร การท่องเทีย่ว และการศกึษา

 บรเิวณระเบยีงเศรษฐกจิซาราวกั ไดร้บัการสง่เสรมิการ
ลงทุนโดยเน้นอุตสาหกรรมเหลก็ อลมูเินียม น ้ามนัปาลม์ 
ประมง ปศุสตัว ์การท่องเทีย่ว

 ระเบยีงเศรษฐกจิซาบาห ์ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนโดย
เน้นอุตสาหกรรมการแปรรปูน ้ามนัปาลม์ น ้ามนั ก๊าซ และ
พลงังาน บรกิารการท่องเทีย่ว ธุรกจิขนสง่ การศกึษา

 บรเิวณรฐัปีนงั ปะลสิ เกดะห ์เน้นการพฒันาอุตสาหกรรม
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์การเกษตร การ
ท่องเทีย่ว เทคโนโลยชีวีภาพ และบรกิารดา้นการศกึษา
และธุรกจิการขนสง่



 บรเิวณรอบกรงุมะนิลาเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิการลงทุน โดยมกีาร
ลงทุนจากต่างชาตกิระจุกตวัอยูค่่อนขา้งมาก จงึเหมาะกบัการลงทุน
ในอุตสาหกรรมการผลติและบรกิาร โดยมปีระชากรอาศยัอยูม่าก ท า
ใหม้คีวามตอ้งการในสนิคา้อุตสาหกรรมอาหารแปรรปู/บรรจภุณัฑ ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์รวมถงึธุรกจิภาคบรกิารทีส่งู เช่น 
รา้นอาหาร ธุรกจิก่อสรา้ง การบรกิารสุขภาพและสปา

 บรเิวณลซูอนมแีหล่งน ้ามนัค่อนขา้งมาก จงึเหมาะกบัท าธุรกจิน ้ามนั 
อกีทัง้ ยงัอุดมไปดว้ยหนิอ่อน จงึเหมาะกบัการท าอุตสาหกรรมเซรา
มกิและสุขภณัฑ์

 บรเิวณเซบมูแีหล่งน ้ามนัค่อนขา้งมาก จงึเหมาะกบัท าธุรกจิน ้ามนั 
อกีทัง้ยงัอุดมไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเล จงึเหมาะแก่การ
ท าอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรปู

โอกาสการลงทนุไทยในตลาดฟิลิปปินส์

16ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

ท่าเรอื/ท่าเรอืน ้าลกึ ท่าอากาศยาน

พืน้ท่ีท่ีน่าสนใจเข้าไปลงทนุ

อตุสาหกรรมไทยท่ีมีโอกาสเข้าไปลงทนุ

อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง /
ธุรกจิการก่อสรา้ง / บรกิาร

อุตสาหกรรมเกษตร / ประมง / 
อาหารแปรรปู

อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ / 
พลงังาน

อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกส์

เซรามกิ / สขุภณัฑ์

กระดาษ / บรรจุภณัฑ์



โอกาสการลงทุนไทยในตลาดบรไูนฯ

17ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

เสน้ทางขนสง่ส าคญั ท่าเรอื/ท่าเรอืน ้าลกึ ท่าอากาศยาน

พืน้ท่ีท่ีน่าสนใจเข้าไปลงทนุ

อตุสาหกรรมไทยท่ีมีโอกาสเข้าไปลงทนุ

อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี/ 
อุตสาหกรรมเคมภีณัฑ ์

อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ / 
พลงังาน น ้ามนั ก๊าซ

อุตสาหกรรมสิง่ทอ
และเครื่องนุ่งห่ม

อุตสาหกรรมเกษตร / ประมง / 
อาหารแปรรปู

บรกิารดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ /
บรกิารดา้นการศกึษา / 
ธุรกจิขนสง่ / บรกิารดา้นการเงนิ

 บริเวณ Mukim Liang เป็นพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีทรพัยากร
น ้ามนัดบิและก๊าซธรรมชาตเิป็นปรมิาณมาก

 บรเิวณ Kampong Bukit Beruang เป็นพื้นที่ที่ให้การสนับสนุน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรปู โดยเฉพาะประมงแปรรปู เนื่องจากบรไูนฯ 
มทีรพัยากรทางทะเลอยูม่าก แต่ยงัมกีารใชป้ระโยชน์ไมม่ากนัก 

 บรเิวณ Bandar Seri Begaran เป็นพืน้ทีใ่นเมอืงและใหก้ารสนับสนุน
ภาคบรกิาร ไม่ว่าจะเป็นบรกิารด้านการเงนิ ด้านการศกึษา ธุรกิจการ
ขนส่ง หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบรูไนฯ ค่อนข้างเปิดเสรีภาค
บรกิารมากกว่าประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคอาเซยีน
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แนะน าโครงการ วตัถปุระสงค ์และความคืบหน้าของโครงการ

โอกาสการลงทนุไทยในตลาดกมัพชูา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์และบรไูนฯ

BOI และการส่งเสริมการลงทนุไทยในต่างประเทศ

ความโดดเด่นและข้อสงัเกตในการลงทนุในตลาดกมัพชูา สปป.ลาว เมียนมา 
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์และบรไูนฯ



ความโดดเด่นและข้อสงัเกตในการลงทุนในตลาดกมัพชูา

19

มทีศิทางการสง่เสรมิการลงทุนในอุตสาหกรรมทีห่ลากหลายมากขึน้ นอกเหนือจาก
สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ เชน่ อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์และอาหารแปรรปู เป็นตน้

กฎระเบยีบในเรือ่งภาษแีละในเรือ่งอื่นๆ มคีวามเปลีย่นแปลงบ่อย ซึง่นบัเป็น
ความทา้ทายในการประกอบธุรกจิ

การท าความเขา้ใจพฤตกิรรมผูบ้รโิภคอยา่งเป็นระบบผา่นการวจิยัตลาดอาจ
สรา้งความไดเ้ปรยีบต่อผูป้ระกอบการ

แมว้า่รฐับาลจะมกีารใหส้ทิธปิระโยชน์แกน่กัลงทุน แต่เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการ
เขา้ไปลงทุนกย็งัมอียูม่ากพอสมควร

ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั



ความโดดเด่นและข้อสงัเกตในการลงทุนในตลาดสปป. ลาว

20ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

การบรหิารจดัการแรงงานนบัเป็นความทา้ทายของในการท าธุรกจิในลาว เนื่องจาก
แรงงานชาวลาวจ านวนมากยงัขาดแรงจงูใจในการท างาน

ลาวมตีน้ทุนดา้นแรงงาน และตน้ทุนกระแสไฟฟ้าทีต่ ่า

ตน้ทุนในสว่นอืน่ๆ และคา่ครองชพีในลาวคอ่นขา้งสงู เนื่องจากสปป.ลาว ไม่
สามารถผลติสนิคา้ไดห้ลากหลายนกั จงึตอ้งมกีารน าเขา้คอ่นขา้งมาก

สนิคา้ทีผ่ลติจากไทยไดร้บัความนิยมมากในลาว เนื่องจากมคีวามเชือ่มัน่ใน
เทคโนโลยกีารผลติในไทย



ความโดดเด่นและข้อสงัเกตในการลงทุนในตลาดเมียนมา

21ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ (การเลอืกตัง้) เป็นสญัญาณทีด่สี าหรบั
นกัลงทุนไทยและต่างชาตทิีส่นใจจะเขา้ไปลงทุน

มกีารรา่งกฎหมายดา้นการคา้/การลงทุนฉบบัใหมท่ีอ่ยูร่ะหวา่งการรอผา่นสภา/บงัคบัใช้
หลายฉบบั ซึง่หากมผีลบงัคบัใชแ้ลว้ จะสง่ผลใหเ้กดิความเสรใีนการลงทุนที่มากขึน้

ปัญหาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยเฉพาะกระแสไฟฟ้า ยงัเป็นปัจจยัส าคญัส าหรบันกั
ลงทุน เชน่เดยีวกบัอุตสาหกรรมสนบัสนุนทีย่งัขาดแคลนในเมยีนมา 

การแขง่ขนัในประเทศ ยงัไมร่นุแรง และมชีอ่งวา่งในการท าธุรกจิอกีมาก



ความโดดเด่นและข้อสงัเกตในการลงทุนในตลาดเวียดนาม

22ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

ภาครฐัและประชาชนทุกภาคสว่นไดใ้หค้วามส าคญักบัการท าความตกลงการคา้เสร ี
โดยเฉพาะกบัท าความตกลงกบัสหภาพยโุรป รวมถงึกรอบ TPP

นโยบายภาครฐัไดใ้หค้วามส าคญักบัอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
โดยมไิดส้นบัสนุนอุตสาหกรรมใดเฉพาะเจาะจง

หุน้สว่นทางธุรกจิทีไ่วใ้จไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัในการประกอบธุรกจิ

แรงงานเวยีดนามคอ่นขา้งใหค้วามส าคญักบัคา่จา้ง จงึอาจมพีฤตกิรรมการยา้ยงาน
คอ่นขา้งบ่อย



ความโดดเด่นและข้อสงัเกตในการลงทุนในตลาดอินโดนีเซีย

23ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

รฐับาลก าลงัเรง่ลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทางการขนสง่ในประเทศ 

การด าเนินนโยบายต่างๆ มอุีปสรรคและตดิขดัอยูบ่า้ง มาตรการดา้นการ
เปิดเสรกีารคา้การลงทุนจงึควรไดร้บัการตดิตามอยา่งต่อเนื่อง

อนิโดนีเซยีมแีรงงานราคาถูกจ านวนมากและมทีกัษะระดบัพอใชไ้ด ้เหมาะสม
ต่อการลงทุนในภาคการผลติทีใ่ชแ้รงงานเป็นจ านวนมาก



ความโดดเด่นและข้อสงัเกตในการลงทุนในตลาดมาเลเซีย

24ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

มคีวามพรอ้มเรือ่งอุตสาหกรรมตน้น ้า จงึท าใหส้ะดวกในการใชว้ตัถุดบิในประเทศ
เพือ่ผลติต่อ

มาตรฐานฮาลาลเป็นทีย่อมรบัในหมูป่ระเทศมสุลมิทัว่โลก

การเมอืงมเีสถยีรภาพ มนีโยบายสง่เสรมิการลงทุนทีเ่ป็นรปูธรรม

แรงงานสว่นใหญ่มกีารศกึษาและทกัษะสงู



ความโดดเด่นและข้อสงัเกตในการลงทุนในตลาดฟิลิปปินส์

25ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

เป็นตลาดขนาดใหญ่ โดยตลาดผูบ้รโิภคขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของอาเซยีน
ประกอบดว้ยประชากรกวา่ 100 ลา้นคน

การถอืหุน้ในบรษิทัใชร้ะบบ 40:60 ถา้ต่างชาตเิป็นเจา้ของมากกว่า 40% จะ
ถอืวา่เป็นบรษิทัต่างชาตใินฟิลปิปินส ์(ต่างจากประเทศอื่นๆทีใ่ชร้ะบบ 49:51)

สภาพพืน้ผวิการจราจรไมด่ ีท าใหม้อุีบตัเิหตุ และการช ารดุของยานพาหนะ
เกดิขึน้บ่อยครัง้ จงึนบัเป็นโอกาสของธุรกจิอะไหลย่านยนต์

อาหารแปรรปูยงัถูกผลติไดไ้มพ่อต่อความตอ้งการในประเทศ ประกอบกบั
เทคโนโลยกีารแปรรปูอาหารยงัไมท่นัสมยั



ความโดดเด่นและข้อสงัเกตในการลงทุนในตลาดบรไูนฯ

26ทีม่า : บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั

ตลาดในประเทศมขีนาดเลก็ ควรเน้นการผลติเพือ่สง่ออก

มนีโยบายและกฎระเบยีบทีส่นบัสนุนการลงทนุมาก เนื่องจากภาครฐัต้องการ
เปลีย่นไปสูโ่ครงสรา้งเศรษฐกจิทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ 

ตน้ทุนในการท าธุรกจิต ่า ทัง้คา่สาธารณูปโภค ราคาน ้ามนั และอตัราภาษี

แรงงานสว่นใหญ่มกีารศกึษาและทกัษะสงู แต่มจี านวนน้อย ตอ้งน าเขา้แรงงาน
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แนะน าโครงการ วตัถปุระสงค ์และความคืบหน้าของโครงการ

โอกาสการลงทนุไทยในตลาดกมัพชูา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์และบรไูนฯ

BOI และการส่งเสริมการลงทนุไทยในต่างประเทศ

ความโดดเด่นและข้อสงัเกตในการลงทนุในตลาดกมัพชูา สปป.ลาว เมียนมา 
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์และบรไูนฯ



ศนูยข้์อมลูการลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOI) และประโยชน์ท่ีนักลงทนุไทยจะได้รบั

28

ศนูยข้์อมลูการลงทุนไทยในต่างประเทศ
(Thailand Oversea Investment : TOI) 
เป็นศูนยข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการลงทุนในประเทศ

อาเซยีนและประเทศตลาดใหม่ของ กองส่งเสรมิการลงทุนไทยในต่างประเทศ ส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ถูกจดัท าขึน้ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเผยแพร่
ขอ้มลูทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุน/ผูป้ระกอบการไทยทีส่นใจและตอ้งการเข้าไปลงทุนใน
ต่างประเทศ

ตวัอย่างบริการท่ี TOI ให้บริการแก่นักลงทุน/ผู้ประกอบการ

 การจดัท าฐานขอ้มลูดา้นการลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการและนกัลงทุนไทยทีส่นใจหรอืตอ้งการเขา้ไปลงทุนในประเทศอาเซยีน 
และกลุ่มประเทศตลาดใหม ่

 การน าเสนอบทความและข่าวสารส าคญัเกีย่วกบัการลงทุนในประเทศอาเซยีน และกลุ่มประเทศตลาดใหม่
 การจดัคณะเดนิทางเพื่อส ารวจโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศอาเซยีน และ/หรอืกลุ่มประเทศตลาดใหม ่ทีม่ศีกัยภาพ 
 การจดัฝึกอบรมหลกัสตูร “สรา้งนกัลงทุนไทยในต่างประเทศ” TOISC แก่ผูป้ระกอบการและนกัลงทุนไทย
 การจดัสมัมนาเพื่อเผยแพรค่วามรูแ้ก่ผูป้ระกอบการและนักลงทุนไทย ทัง้ในกรงุเทพฯ และในภมูภิาค
 การจดัคลนิิกใหค้ าปรกึษา หรอืตอบขอ้สกัถาม/ขอ้สงสยัเกีย่วกบัการลงทุน/ประกอบกจิการในต่างประเทศแก่ผูป้ระกอบการและนกัลงทุนไทย

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI)

http://toi.boi.go.th/

ช่องทางในการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัมนา 
และสืบค้นข้อมูลส่งเสริมการลงทุนต่างๆ…..

เวบ็ไซต ์: http://toi.boi.go.th/ อีเมล ์: toi@boi.go.th

http://toi.boi.go.th/
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