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อาเซียนกับการพัฒนาของประเทศไทย 
 

ความสําคัญของ อาเซียน และประเด็นวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส ความทาทายและความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
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ความสําคัญของอาเซียน 

ภูมิภาคอาเซียนกําลังเติบโตจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศที่มากขึ้น โดย 

เฉพาะจีนและอินเดีย ที่มี GDP เพ่ิมขึ้นในสัดสวนสูงที่สุด 
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ความสําคัญของอาเซียน 
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• ประชากรมาก (วัยทํางาน+ชนชั้นกลาง) 

• แนวโนมที่จะพัฒนาสูสังคมเมือง 

• ตนทุนการผลิตต่ํา 

• การขยายสินคาและบริการภายใน

ประชาคมอาเซียนสู การรวมตัวของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 

ตลาดอาเซียน = ทางเลือกของนักลงทุน 

โอกาสในการขยายตลาดอาเซียน 

ความสําคัญของอาเซียน 

- อาเซียนในเวทีโลก , ASEAN Report ฉบับท่ี 1 มกราคม 2555 โดย  

Asian Knowledge Institute 

- เศรษฐกิจไทยในบริบทอาเซียน 14 มีนาคม 2555 ณ  13th National 

Forum Proceedings โดย นายโฆษิต ปนเปยมรัษฎ ประธาน

กรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
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• ประชากรมาก (วัยทํางาน+ชนชั้นกลาง) 

• แนวโนมที่จะพัฒนาสูสังคมเมือง 

• ตนทุนการผลิตต่ํา 

• การขยายสินคาและบริการภายใน

ประชาคมอาเซียนสู การรวมตัวของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 

ตลาดอาเซียน = ทางเลือกของนักลงทุน 

โอกาสในการขยายตลาดอาเซียน 

- อาเซียนในเวทีโลก , ASEAN Report ฉบับท่ี 1 มกราคม 2555 โดย  

Asian Knowledge Institute 

- เศรษฐกิจไทยในบริบทอาเซียน 14 มีนาคม 2555 ณ  13th National 

Forum Proceedings โดย นายโฆษิต ปนเปยมรัษฎ ประธาน

กรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ความสําคัญของอาเซียน 
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ความสําคัญของอาเซียน 
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• แรงงานในอาเซียนมีโอกาส
เติบโตถึง 15% 

• การเคลื่อนยายเสรีในสินคา 
บริการ และแรงงานมีฝมือ 
จากการรวมตัวของอาเซียน 
จะดึงดูดใหอาเซียนเปน
ตลาดที่มีศักยภาพมากขึ้นใน
อนาคต 

ความสําคัญของอาเซียน 
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นักลงทุนตางชาติมี 

โอกาสในการมองหา 

แรงงานที ่

- มีประสิทธิภาพ  

- คุมคาตนทุนและฝมือ 

แรงงาน 

ความสําคัญของอาเซียน 
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แหลง 

ขุมทรัพยากร 

ความสําคัญของอาเซียน 
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ขอไดเปรียบทางภูมิศาสตร 

• การขนสงทางนํ้า ผานอาเซียนกวา 60% ของการ

ขนสงทางนํ้าโลก 

• ไดเปรียบทางการแขงขันในการขยายขอบเขต

การคาสูประเทศกําลังเติบโต เชน จีน อินเดีย เกาหลี 

ญ่ีปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

• ประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินและขนสงทาง

อากาศ (ธุรกิจนํารองในการเปดเสรีดานบริการ) 

• โครงการ GMS* ความรวมมือของ 6 ประเทศ ท่ีมี

เสนทางหลัก 3  โครงการ 

• North-South economic corridor เช่ือม 

จีน ไทย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร 

• East-West economic corridor เช่ือม 

พมา ไทย ลาวและเวียดนาม 

• Southern economic corridor เช่ือม 

เวียดนาม กัมพูชา ไทย มาเลเซีย สิงคโปร 

ความสําคัญของอาเซียน 

อาเซียนในเวทีโลก , ASEAN Report ฉบับท่ี 1 มกราคม 2555 โดย Asian Knowledge Institute *GMS ยอมาจาก Greater Mekong Sub-region 
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วิเคราะหอาเซียน:  

จุดแข็ง จุดออน โอกาส ความทาทาย 

และความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยกับประเทศสมาชิก  

Asian Knowledge Institute 
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จุดแข็ง 

• มีทรัพยากรจํานวนมากและมีคุณภาพ เชน แร โลหะ อัญมณี ทรัพยากรทางทะเล 

ไมเนื้อแข็งและไมสัก สงผลใหพมามีความไดเปรียบดานปจจัยการผลิต  

• สภาพภูมิประเทศ และอากาศท่ีเอ้ืออํานวยตอการเกษตรกรรม หากไดรับการ

พัฒนาท่ีดีจะสามารถใหผลผลิตตอพ้ืนท่ี ในปริมาณท่ีสูง 

• ท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีสามารถเชื่อมโยงการขนสงกับตางประเทศไดสะดวก 

• แรงงานภายในประเทศมีคาจางแรงงานต่ําเหมาะสําหรับการลงทุนอุตสาหกรรมท่ี

เนนการใชแรงงาน 

จุดออน 

• พมามีมาตรการกีดกันทางการคา เชน การจํากัดการนําเขา เพ่ือแกไขปญหาการ

ขาดดุลการคา 

• ระบบการคมนาคม และสาธารณูปโภคยังไมมีประสิทธิภาพและขาดแคลน ทําให

การติดตอสื่อสารและการคมนาคมเปนไปอยางลาชา 

• แรงงานในประเทศยังไรฝมือถูกจํากัดดวยระเบียบทางการคาถูกคว่ําบาตรดาน

การคา 

• ระบบราชการพมามีการคอรัปชันสูง 

• ประชากร จํานวนมาก แตยังมีกําลังซ้ือต่ํา 

โอกาส 

• นโยบายภาครัฐ ท่ีมีการสงเสริมการลงทุนในสาขาผลิตตางๆ โดยพยายามลด

บทบาทภาครัฐในการดําเนินการผลิตผานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังเปดเสรีใน

การลงทุนมากข้ึน เชน ธุรกิจเหมืองแร การขนสง 

• ความสัมพันธระหวางประเทศและการเมืองภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน อาจ

สงผลตอการแกไขปญหาการเมืองในพมาในทิศทางท่ีดีข้ึน 

ความทาทาย 

• ปญหาชนกลุมนอยตามชายแดนไทย-พมาทําใหรัฐบาลพมาเกิดความไมไววางใจตอ

รัฐบาลไทย 

• ปญหาการสูรบระหวางรัฐบาลพมากับชนกลุมนอย ทําใหไมมีความปลอดภัยตาม

ชายแดนไทย – พมา 

• ประเทศพมามีการกําหนดมาตรการตางๆ เชน การนําเขาสินคาตองใชเงินท่ีไดจาก

การสงออก (Export Earning) 

• การคาการลงทุนจากประเทศตะวันตกอยูในระดับต่ําเนื่องจากปญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในพมาทําใหพมาถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา รวมถึง

การตัดสิทธิพิเศษทางการคาในสินคาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมจากยุโรปตั้งแตป 

2540 

• นโยบายภาครัฐเก่ียวกับการลงทุนขนาดใหญบางโครงการมีความไมแนนอน มีการ

เปลี่ยนแปลงขอตกลงเก่ียวกับการลงทุนโดยขาดเหตุผลรองรับ 

• การปดดานคาขายชายแดนบอย ทําใหสินคาไทยไมสามารถขนสงไปยังพมาได

อยางตอเนื่อง 

พมา 

Asian Knowledge Institute 
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จุดแข็ง 

• รัฐบาลกัมพูชาพยายามสงเสริมใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในโครงการพัฒนาถนนได

คอนขางเสรี 

• รัฐบาลกัมพูชาสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม ทองเท่ียว และมีแหลงทองเท่ียวทาง

ประวัติ ศาสตรและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

• ชาวกัมพูชาในบางจังหวัด เชน จังหวัดเกาะกง สามารถพูดภาษาไทยไดและมี

ความสัมพันธท่ีดีกับคนไทย 

• คาจางแรงงาน อยูในระดับตํ่า เอ้ือตอการทําธุรกิจทองเท่ียวและบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง เพราะ

เปนธุรกิจท่ีใชแรงงานเปนหลัก 

• มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและเปดกวางเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนา

ใกลเคียงกันในภูมิภาค 
 

จุดออน 
• การขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค เสนทางคมนาคมท่ีมีอยูสวนใหญอยูในสภาพทรุดโทรม 

•การคาระหวางผูสงออก ไทยกับกัมพูชาบริเวณชายแดน สวนใหญเปนการทําการคาท่ีไมมี

การทําสัญญาและไมนิยมผานระบบธนาคาร  

• มีกฎหมายจํานวน มากท่ียังขาดความชัดเจน เชน รัฐบาลกัมพูชายังขาดการออกกฎหมาย

สําคัญเพ่ือควบคุมและตรวจสอบการลงทุน และยังมีการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบบอยคร้ัง 

• การนําเขา สินคาทุกประเภท ของกัมพูชาจะตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 10 ในทันที 

และไมสามารถชดเชยในภายหลังจากการจําหนายสินคา และการปลอยผานสินคาแตละดาน

ชายแดนไทยเขาสูกรุงพนมเปญ ผูนําเขาตองเสียคาใชจายนอกระบบคอนขางสูงซ่ึงเปนการ

สรางภาระใหกับนักลงทุนหรือผูคา 

• ระเบียบและขั้นตอนการนําเขาสินคาในกมัพูชาท่ียุงยาก โดยสินคาท่ีจะนําเขากัมพูชาตอง

ผานการตรวจสอบจากกระทรวงพาณิชย กัมพูชาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพสินคาและทําการ

ประเมินพิกัดศุลกากร 
 

โอกาส 
• มีทรัพยากรและสาธารณปูโภคพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟา และธุรกิจ

เก่ียวเน่ือง 

• ชาวกัมพูชาสวนใหญยอมรับการชําระคาสินคาเปนเงินบาท 

• ศักยภาพของตลาดขยายตัวสูงข้ึนอยางตอเน่ือง อันเปนผลจากสถานการณทางการเมืองเริม่มี

เสถียรภาพ การขยายตัวในการลงทุนจากตางประเทศ การดําเนินโครงการลงทุนภาครฐัใน

โครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ หลายโครงการและผลจากสถานการณทางเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีเริม่ฟน

ตัว 
 

ความทาทาย 

• อตัราคา่กระแสไฟฟ้าสงู เน่ืองจากไมส่ามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกบัความต้องการ

ภายในประเทศ จึงต้องนําเข้ากระแสไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

• คา่ขนสง่สนิค้ามีราคาสงู เพราะระบบการคมนาคม และสาธารณปูโภคยงัไมม่ีประสทิธิภาพ 

ทําให้การขนสงสินคาใชเวลานานและเกิดการชํารุดเสยีหายของสนิค้า 

• แรงงานชาวกมัพชูายงัมีคณุภาพตํ่า สว่นใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และการเรียนรู้ของ
แรงงานชาวกมัพชูาคอ่นข้างลา่ช้า 

• ระบบการเงิน การธนาคาร และระบบศาลไมเ่ป็นท่ีนา่เช่ือถือ 

• ขาดแคลนเงินตราตา่งประเทศ และยงัต้องการความช่วยเหลอืเพ่ือบรูณะประเทศ ทําให้

กมัพชูาต้องพึง่พาเงินช่วยเหลอืจากตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก 

• กมัพชูาใช้มาตรการปกป้องทางการค้าด้วยมาตรการท่ีไมใ่ช่ภาษี เช่น การตรวจสอบสนิค้า

ก่อนการนําเข้า ทําให้ต้นทนุการนําเข้าสนิค้าของกมัพชูาสงูมากกวา่ปกติ 

กัมพูชา 
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จุดแข็ง 
• บรูไนเปนประเทศท่ีมีกําลังซ้ือสูง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการเติบโตของ

ภาคท่ีมิใชน้ํามัน โดยเฉพาะภาคการคาปลีกและการคาสง การกอสราง และการขนสง 

คมนาคมจะเปนตัวสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจตอไป และรัฐบาลพยายามท่ีจะผลักดันให

มีโครงการตางๆ เกิดขึ้น 

• รัฐบาลบรูไนสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและ

มั่นคง โดยเฉพาะตามแผนพัฒนาฉบับท่ี 8 เนนการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม 

• ประเทศบรูไนใหสิทธิพิเศษแกประเทศสมาชิกอาเซียนในดานการลดอัตราภาษีนําเขา เหลือ

รอยละ 0-5  

จุดออน 
• ขั้นตอนและกระบวนการสั่งซ้ือและขนสงสินคาของบรูไนมีความไมคลองตัวโดยเฉพาะ

บริษัทขนาดใหญท่ีมีชาวสิงคโปรรวมลงทุนอยูดวย การนําเขามักจะขึ้นอยูกับนกัธรุกิจ

สิงคโปร ซ่ึงตองมีการขนสงผานทางสิงคโปรกอน 

• ขอจํากัดทางการคาท่ีเครงครัดมาก เกี่ยวกับการกําหนดขอบังคับในการนําเขาสินคา

ประเภทอาหาร ซ่ึงจะตองเปนอาหารฮาลาลเทานั้น โดยเฉพาะเนื้อสัตว ไดแก เนื้อโค กระบือ 

แพะ แกะ และไก ซ่ึงเจาหนาท่ีจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบของบรูไนคือ กระทรวงศาสนา 
 

โอกาส 
• ประเทศบรูไนตองการนําเขาสินคาเกษตรหลายรายการเพ่ือใหเพียงพอกับความตองการใน

ประเทศ เชน ขาว ผัก และผลไมตางๆ รวมถึงเน้ือสัตว 

• รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนดานสาธารณปูโภคพ้ืนฐาน อุปกรณ และการหาตลาด รวมถึง

การใหกูยืมเงินทุนเพ่ือการลงทุนและงดเวนภาษี 
 

ความทาทาย 
• เรือท่ีบรรทุกสินคาไปบรูไนมีสนิคาเฉพาะเท่ียวขาไป แตไมมีสินคาในเท่ียวขากลับ ทําใหตนทุน 

การขนสงสินคาเพ่ิมสูงข้ึน 

บรูไน 
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จุดแข็ง 

• ทําเลท่ีต้ังของประเทศลาวต้ังอยูทามกลางประเทศเศรษฐกิจท่ีกําลังฟนตัว และ มีพรมแดน

ติดกับจีน ( 1,500 ลานคน) ไทย (65 ลานคน) เวียดนาม (83 ลานคน) และกัมพูชา (13 

ลานคน) เฉพาะรอยตะเข็บบริเวณชายแดนมีประชากรประมาณ 200 ลานคน เปนตลาด

ขนาดใหญ จึงมีความไดเปรียบเปนประตูสูจีน เวียดนาม และไทย 

• เปนประเทศท่ีอุดมสมบูรณทางดานชีวภาพ ดานพลังงาน ไฟฟา และทรัพยากรธรรมชาติ 

เหมาะแกการเปนฐานการผลิต ดานอุตสาหกรรม ในอนาคต 

• เนื่องจากลาวเปน 1 ใน 10 ประเทศท่ียากจนท่ีสุดในโลก จึงทําใหลาวไดรับการชวยเหลือ

จากตางประเทศในหลาย ๆ ดาน 

• เปนแหลงแรงงานราคาถูก จึงเหมาะสําหรับเปนฐานการผลิต ใหแกประเทศอ่ืน ๆ 

 

จุดออน 

•พ้ืนท่ี ของ สปป. ลาว สวนใหญเปนภูเขาและท่ีราบสูง และเปนประเทศท่ีไมมีทางออกทาง

ทะเล (Land Lock) จึงทําใหการคมนาคมขนสงไมสะดวก 

• เงินกีบของลาวขาดเสถียรภาพ (แกวงขึ้น- ลง) ทําใหยากตอการวางแผนดานการตลาด

และการลงทุน 

• ขอกฎหมายตางๆ ของ สปป. ลาว เปนกฎหมายเชิงคุมครองมากกวาเชิงสงเสริม และขาด

ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย จึงทําใหไมคลองตัวตอการลงทุน 

• ขาดระบบฐานขอมูลท่ีใชในการวางแผน และขาดระบบการจัดการท่ีดี  

• ขาดแคลนสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และไมมีการนําทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชน

สูงสุด  

• แรงงานสวนใหญของลาวเปนแรงงานไรฝมือ 

โอกาส 
• ลาวไดรับสิทธิพิเศษทางการคา (MFN ) จากสหรัฐอเมริกา และไดรับสิทธิพิเศษดานภาษี

ศุลกากร (GSP) จากสหรัฐอเมริกาและยโุรป 

• ลาวไดรับสถานะ Normal Trade Relations (NTR) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งสงผลใหการสงออก 

สินคาของลาวไปสหรัฐฯ มีภาษีลดลง อาทิ สิ่งทอ ไหม ภาษีลดลงจาก รอยละ 90 เหลือรอยละ 

0.8 สินคาหัตถกรรมจากรอยละ 45 - 60 เหลือรอยละ 0 

• ประเทศตาง ๆ ใหทุนทางดานการศึกษาแก สปป. ลาว จํานวนมาก (เน่ืองจากมองวาเปน

ประเทศท่ียากจนและดอยโอกาส) จึงทําใหประชากรมีความรูทางดานภาษาท่ีหลากหลายกวา

ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ี 
 

ความทาทาย 
•  ภาพลักษณของลาวในสายตานักธุรกิจ และนักลงทุนตางชาติไมดี โดยนักลงทุนสวนใหญมอง

วาตลาดลาวมีขนาดเล็ก และมีกําลังซื้อต่ํา  

• โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศยังไมไดรบัการพัฒนา จึงไมใหความสนใจท่ีจะเขาไปลงทุนในลาว

มากนัก 

ลาว 
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จุดแข็ง 

• อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน อุตสาหกรรม Bio-diesel เปนอุตสาหกรรมท่ีมีระดับการผลิต เพ่ือ

การสงออกท่ีสูง จนทําใหคลังสํารองปาลมน้ํามันมีจํานวนลดลง เนื่องจากปริมาณความตองการ

สูงกวากําลังการผลิต และยังมีการสงเสริมดานวิจัยและพัฒนาตัวสินคาใหเกิดความหลากหลาย 

เชน การผลิตน้ํามันปาลมชนิดผง เปนตน 

• อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ ท่ีมีสวนในการปรับปรุงและยกระดับ

โครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงมี platform ท่ีสําคัญ คือ Cyber jaya 

• การยกระดับของมาเลเซีย ในการเปนศูนยกลางดานฮาลาลของโลก และการวาง

มาตรฐานสากลสําหรับการกําหนดตราฮาลาล MS 1500 :2004 ถือเปนยุทธศาสตรท่ีดีสําหรับ

มาเลเซีย รวมท้ังความนาเชื่อถือของการเปนประเทศมุสลิม สามารถเพ่ิมความเชื่อมั่นแก

ผูบริโภคท้ังในและนอกประเทศ 

• การจัดการดาน Logistics แบบครบวงจร ชวยสรางความสะดวกสบายแกผูนําเขา และ

สงออก มาเลเซียพยายามลดขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสินคาและการ

กําหนดคุณภาพ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกลูกคาในการใชบริการ Logistics ของตน 
 

จุดออน 

• มาเลเซียเปนประเทศท่ีอุดมไปดวยธรรมชาติและวัตถุดิบ แตจําเปนตองนําเขาสินคาบาง

รายการท่ีมีการผลิตไมเพียงตอปริมาณความตองการของตลาดภายในประเทศ เชน 

ยางพาราและผลิตภัณฑจากเหล็ก เปนตน 

• การลงทุนในมาเลเซียตองใชตนทุนท่ีสูงกวาประเทศอ่ืนๆเมื่อเทียบกับประเทศท่ีอยูใน

ภูมิภาคเดียวกัน จึงสงผลใหนักลงทุนตางชาติเปลี่ยนมาลงทุน ในประเทศท่ีตนทุนตํ่า ไมวา

จะเปนดานวัตถุดิบและแรงงาน อาทิ เวียดนาม ไทยและอินโดนีเซีย  

• สินคาอาหารท่ีผลิตในมาเลเซียยังมีจํากัดและนอยมาก จําเปนท่ีตองนําเขาจาก

ตางประเทศ เพ่ือเกิดความหลากหลายและสรางแรงกระตุนใหกับผูผลิตภายในประเทศ 

• ธุรกิจการทองเท่ียวของมาเลเซียยังคงจํากัดในวงแคบ เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน

อยางประเทศไทย 

 

โอกาส 
• การพัฒนาการเช่ือมโยงทางอินเตอรเน็ต (Internet exchange projects) ซึ่งเปนการลด

คาใชจายในการใชอินเตอรเน็ต 

• มาเลเซียพยายามรกุในการเจรจากับบริษัทตางชาติในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต เพ่ือ

ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาโครงสรางของรถยนต เน่ืองจากภาวะการแขงขันท่ีคอนขางสูงและ

การขยายตัวท่ีนอยลง   

• มาเลเซียสามารถสรางตลาดในภูมิภาคเอเซียอาคเนยและประเทศอาหรับ ซึ่งสวนใหญเปน

ประเทศมุสลิมไดแลว แตกระน้ัน ไดมีความพยายามเปดตลาดแหงใหม ซึ่งมีเปาหมายในทวีป

แอฟริกา 

ความทาทาย 

•  การแขงขันของตลาดรถยนตแหงชาติมาเลเซีย Proton และ รถยนตตางชาติ ซึ่งมีคุณภาพ

ท่ีดีกวา สงผลใหยอดขายของรถยนตแหงชาติมีจํานวนลดลง 

• รัฐบาลสรางนโยบายกีดกันภาษีการขายท่ีคอนขางสูง สินคาบางรายการไมสามารถสงออกไป

ยังมาเลเซียไดอยางเต็มท่ี 

• คูแขงรายใหมของมาเลเซียดานเทคโนโลยีอยางเวียดนาม ไดรับความไววางใจจากนักลงทุน

ตางชาติ เน่ืองจากตนทุนท่ีคอนขางถูก อีกท้ังการศึกษาท่ีมีการพัฒนาอยางเปนระบบ 

มาเลเซีย 
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จุดแข็ง 

• เปนตลาดท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนดวยกนั โดยมีประชากรมากถึง 240 

ลานคน หรือเกือบรอยละ 50 ของประชากรท้ังหมดในอาเซียนท่ีมีประชากรรวม 560 ลานคน 

• มีทาเรือขนาดใหญกระจายอยูท่ัวไปและการขนสงสินคาทางเรือใชเวลา 5-7 วัน จากประเทศ

ไทย 

จุดออน 

• การใหสิทธิประโยชนในการลงทุนของอินโดนเีซียยังคอนขางนอย 

• ประเทศอินโดนีเซียมีหองเย็นเพ่ือเก็บรักษาสินคามีจํานวนนอย และคุณภาพไมดีมากนัก 

ทําใหสินคาเกิดความเสียหายได โดยเฉพาะสินคาประเภทผักและผลไม เนื่องจากประเทศ

อินโดนีเซียเปนประเทศในเขตรอน 
 

 

โอกาส 
• อินโดนีเซียเรียกเก็บภาษีนําเขาจากไทยในอัตราคอนขางต่ํา 

• ชาวอินโดนีเซียนิยมซื้ออาหาร รับประทาน และนิยมซื้อสินคาประเภทอาหารเปนของฝากแกกัน 
 

ความทาทาย 

•  สภาพภูมิศาสตรท่ีเปนเกาะทําใหการขนสงสินคามีความจํากัดอยูท่ีการขนสงทางเรือเปน

หลัก สินคาเกษตรอาจเกิดความเสียหายได 

• ทาเรือของประเทศอินโดนีเซียยงัขาดมาตรฐานในระดับสากล 

อินโดนีเซีย 
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จุดแข็ง 

• นโยบายการคาตลาดเสรี ไมมีการเรียกเก็บภาษีนําเขา (ยกเวนสินคา 4 รายการ คือ 1. 

เคร่ืองด่ืมท่ีผสมแอลกอฮอล 2. บุหร่ีและยาสูบ 3. น้ํามันปโตรเลียม และ 4. รถยนต/

รถจักรยานยนต) มีแตการเก็บภาษีสินคาและบริการ (Goods and Services Tax : GST)  

รอยละ 5 

• เปนแหลงกระจายสินคาไทยไปสูประเทศตางๆ ท่ัวโลก  

• มีระบบ Logistics ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความพรอมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ผูประกอบการ ของสิงคโปรสวนใหญเปน Trading Firm ท่ีนําเขาสินคาจากท่ัวโลก สามารถ

เปนฐานกระจายสินคาไทยไปในภูมิภาคและท่ัวโลก 

 

จุดออน 

• ตลาดผูบริโภคมีขนาดเล็กเพียง 4.48 ลานคน ทําใหสวนแบงตลาดสินคาไทยตองแขงขัน

กับประเทศคูคาสําคัญๆ อาทิ มาเลเซีย จีน อินโดนีเซีย และในอนาคตคือ อินเดีย และจีน 

 

 

โอกาส 
• รัฐบาลสิงคโปรดําเนินนโยบายเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และ

เปนผูนําทางดานเศรษฐกิจ สงเสริมนวัตกรรมใหมๆ มีการจางงานมากข้ึน ตลอดจนเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการ เสริมสรางความหลากหลายใหกับภาคการผลิต 

ตางๆ และภาคบริการ 

• สิงคโปรมีนโยบาย Regionalization คือ จะทําการคาและการลงทุนกับประเทศในเอเชียมากข้ึน 

• สิงคโปรมีความเช่ียวชาญในการจัดการทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการธุรกิจ เปนตลาดเทคโนโลยี

ของเอเซียแหงหน่ึง มีจุดเดนเรื่องทําเลท่ีตั้ง ทําใหเปนเมืองทาท่ีสําคัญของโลก 

 

ความทาทาย 

•  การแขงขันสูงมาก โดยเฉพาะสินคาจากจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

สิงคโปร 
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จุดแข็ง 

• การเมืองมีเสถียรภาพ นโยบายตางๆ ไดรับการสานตออยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการสงเสริมและ

การลงทุนจากตางประเทศ ย่ิงไปกวานั้นรัฐบาลยังรับฟงความคิดเห็นของภาคเอกชน และนําไป

ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมขึ้นอยูเสมอๆ และหากกฎหมายใหมทําใหนักลงทุนไดสิทธิประโยชนท่ี

ลดลงจากท่ีเคยไดรับแลว นักลงทุนยังสามารถท่ีจะเลือกใชสิทธิประโยชนตามกฎหมายเดิมได 

• ประชากร มีคุณภาพและกระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ คาจางแรงงานตํ่า และประชากรท่ีอยู

ในวัยทํางานสูงถึงรอยละ 54 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

• มีทรัพยากรธรรมชาติมาก ชายฝงทะเลระยะทางยาวถึง 3,260 กิโลเมตร อุดมไปดวยอาหารทะเล

น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ 

• นักลงทุนจะไดรับยกเวนภาษีเปนเวลา 4 ป นับจากปท่ีมีกําไร และเสียภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของ

อัตราภาษีท่ีไดรับการสงเสริมเปนเวลา 7 ป หลังจากนั้นเสียภาษีในอัตราท่ีไดรับการสงเสริมจนถึงปท่ี 

15 แลวจึงเสียภาษีในอัตราปรกติรอยละ 25 ต้ังแตปท่ี 16 เปนตนไป 

 

จุดออน 

• กฎหมายฉบับตางๆ ของประเทศเวียดนามยังขาดความชัดเจน และตองอาศัยการ

ตีความ ทําใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐเองใน 

• ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคท่ียังไมพรอมและเพียงพอ โดยเฉพาะ

กระแสไฟฟา ท่ีปรากฏวาในปจจุบันมีการขาดแคลนอยูบอยคร้ัง 

• ตนทุน การลงทุนท้ังท่ีดินและคาเชาสํานักงานอยูในอัตราท่ีสูงมาก โดยเฉพาะใน

เขตเมืองใหญและเมืองใหม 

• ประเทศเวียดนามมีลักษณะท่ีแคบและยาว ประกอบกับการคมนาคมขนสงยังไม

สะดวก อาจจะเปนผลทําใหตนทุนโลจิสติกสสูงและใชเวลานานรวมท้ังทําใหเกิด

ความแตกตางกันมากในดานสังคม วิถีชีวิตระหวางภาคตางๆ โดยเฉพาะทางเหนือ

และทางใต 

 

 

โอกาส 
• เปนตลาดขนาดใหญและมศีักยภาพ เน่ืองจากเวียดนามมีประชากรมากถึง 86.6 ลานคน และอํานาจ

ซื้อของชาวเวียดนามก็มีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

• ประชาชนมีพฤติกรรมในการจับจายใชสอยตามความพอใจสูงกวาความตองการพ้ืนฐานมากข้ึน สะทอน

ใหเห็นวาผูบริโภคใหความสนใจกับสินคาท่ีมีคุณภาพ และทันสมัยมากข้ึน  

• ความหลากหลายของสินคาในตลาดเวียดนามยังมีนอย แสดงใหเห็นถึงชองทางในการประกอบธุรกิจ 

และการลงทุน 

• คาแรงงานถูก โดยเฉลี่ยคาจางแรงงานอยูระหวางเดือนละ 50-62 ดอลลารสหรัฐฯ (ประมาณ 1,750-

2,170 บาท) เน่ืองจากประชากรมีมาก สวนใหญอยูในวัยทํางาน ประกอบกับขยัน อดทน  

•มีนโยบายสงเสริมการลงทุนตางประเทศ และการสงออกในประเทศมากข้ึน ซึ่งความตองการนําเขา

วัตถุดิบ สินคาในปริมาณสูง จึงมีการจางงานและมีรายไดมากข้ึนสงผลใหความตองการบรโิภคสินคาใน

ประเทศมากข้ึน  

• ประเทศเปดใหม และมีมรดกโลกถึง 4 แหง เปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเท่ียวจากตางประเทศ กอปรกับทาง

เวียดนามพยายามสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวอยางตอเน่ือง ทําใหปริมาณนักทองเท่ียวมากข้ึน

ทุกๆ ป สงผลตออุตสาหกรรมตอเน่ืองอ่ืนๆ ตามมา 

เวียดนาม 
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จุดแข็ง 

• มีแรงงานท่ีมีความรูดาน IT จํานวนมาก ทําใหฟลิปปนสสามารถพัฒนาและสงออก สินคา IT ใน

ระยะเวลาอันสั้น 

• ประชากรคอนประเทศมีความรูภาษาอังกฤษ แตจุดแข็งนี้เร่ิมลดลงในปจจุบัน คนท่ีไมรูภาษา 

อังกฤษมีเพ่ิมขึ้น และผูท่ีรูก็ใชอยางไมถูกตองนัก ทําใหมีการสงคนออกไปทํางานตางประเทศ และนํา

รายไดเขาประเทศปละกวา 7,000 ลานเหรียญสหรัฐ ฯ ทําใหฐานะความเปนอยูของคนในประเทศดี

ขึ้น และมีกําลังซ้ือมากขึ้น และเปนสิ่งดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ หากมีการพัฒนาดานอ่ืนๆ เชน 

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน อาจจะดึงนักลงทุนไปจากไทยได 

• ทรัพยากรธรรมชาติท่ียังไมไดนํามาใชประโยชนอยางเต็มท่ี เชน สัตวน้ํา ทรัพยากรแร พ้ืนท่ี 

การเกษตรทางภาคใต 

• เปนตลาดท่ีมีศักยภาพในดานปริมาณ เนื่องจากมีประชากรจํานวนมาก  

 

จุดออน 

•มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบราชการอยูเสมอ กฎระเบียบเขมงวดและหลาย

ขั้นตอน 

• มีการฉอราษฎรบังหลวงสูงในทุกระดับ แมแตการเสนอขายสินคาใหกับบริษัทหาง

รานใหญๆก็ตองจายเบ้ียบายรายทาง 

• สหภาพแรงงานแข็งแกรงและมีบทบาทมาก ทําใหคาจางแรงงานสูง และมีการ

เรียกรองคาแรงเพ่ิมเสมอ ผูประกอบการหลบเลี่ยงปญหาโดยจางคนงานตํ่ากวา 6 

เดือน เพ่ือมิใหสามารถเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานได ทําใหคนงานไมมีความ

ชํานาญ 

• ไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการจับตัวเรียกคาไถ แมรัฐบาลกําลัง

ปราบปรามโจรกอการรายอยู แตยังไมหมดสิ้นลง ทําใหนักทองเท่ียวจากตางชาติไม

เขามาเท่ียวในประเทศ ท้ังๆท่ีมีธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะทะเลทางตอนใตของ

ประเทศซ่ึงเปนท่ีซองสุมของผูกอการราย 

• สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานมีไมเพียงพอ ไฟฟาดับบอย เสนทางคมนาคมไมสะดวก 

ไมสามารถรองรับการขยายตัวดานธุรกิจและอุตสาหกรรมไดเต็มท่ี  

• ประชากรโดยท่ัวไปมีลักษณะนิสัยคอนขางเฉ่ือยชา ทํางานไมละเอียดรอบคอบ 

และไมซ่ือสัตย ธรรมเนียมการให/รับเงินทิป ทําใหทุกคนหวังวาจะตองไดรับสิ่งตอบ

แทนทุกคร้ังท่ีทําอะไรสักอยางแมจะเปนงานในหนาท่ี 

โอกาส 
• ไทยสามารถแลกเปลี่ยนสินคาก่ึงสําเรจ็รูป เพ่ือใชในการผลิตสินคาสําเรจ็รูป เปนการลดตนทุนการผลิต 

เน่ืองจากสินคา IT มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเร็วมาก  

• จากการท่ีมีประชากรมากทําใหเปนตลาดท่ีคุมกับการเจาะเขาไป เน่ืองจากจะขายไดในปรมิาณมาก 

 

ความทาทาย 

•  มีการใชอุปสรรคดานการคาท่ีมิใชภาษี (NTB) หลายประการ 

• ใชทรัพยากรบุคคลในฟลิปปนสท่ีมีความไดเปรยีบดานภาษาใหเปนประโยชนดาน

การคาการลงทุนใหมากข้ึน 

• สรางเครือขายกระจายสินคาไทยใหมีจํานวนมากข้ึน 

• สงเสริมใหมีการสรางตราสินคาไทย (Brand Royalty) ในตลาดโดยการเปดสาขาหรอื

ใชระบบ Franchise สินคาไทยในฟลิปปนส 

  

ฟลิปปนส 
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จุดแข็ง 

• ทําเลท่ีต้ังของประเทศไทยท่ีต้ังอยูบริเวณศูนยกลางของภูมิภาค ทําใหไทยมีความไดเปรียบในการเปน

ศูนยกลางดานตางๆ เชน ศูนยกลางทางการบิน ศูนยกลางการคาการลงทุน 

• ไทยมีระบบโครงขายการคมนาคมภายในประเทศ และสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบานได

โดยสะดวกท้ังโครงขายถนน รถไฟ และเสนทางการบิน 

• ไทยเปนฐานการผลิตในอุตสาหกรรมหลายดานจากบริษัทตางชาติชั้นนํา เชน อุตสาหกรรมยานยนต 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  

• สถาบันการเงินของประเทศไทยคอนขางมั่นคง เอ้ือประโยชนตอการระดมเงินทุนท้ังจากระบบสถาบัน

การเงินตางๆ และตลาดซ้ือขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย พันธบัตรรัฐบาล และยังมีแนวโนมการเปดเสรี

ภาคการเงินในอนาคต 

 

จุดออน 

• ประเทศไทยยังคงมีปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนรัฐบาลบอยคร้ังและมีปญหาความขัดแยงทางดานความคิดของประชากร 

ภายในประเทศ ประกอบกับปญหาความไมสงบบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต 

• การคุมครองดานทรัพยสินทางปญญายังไมเขมแข็ง มีการละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาโดยเฉพาะลิขสิทธิ์ภาพยนตร เพลง และซอรฟแวรตางๆ 

• ทักษะแรงงานยังไมสูงเทาท่ีควร นอกจากนี้ยังมีปญหาการสื่อสาร

ภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ 

• ปญหาการจราจรท่ีติดขัดโดยเฉพาะบริเวณเมืองใหญ และในชวงเวลาเรงดวน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โอกาส 

• ปจจุบันประเทศไทยมีการเปดเสรีทางการคากับประเทศตางๆ หลายประเทศ รวมท้ังท่ีอยูระหวางการ

เจรจาทางการคามากมาย เชน จีน อินเดีย อาเซียน เอเชียใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เกาหลี เปนตน การ

ลงทุนในประเทศไทยจึงเปนโอกาสในการคากับประเทศเหลาน้ีดวย 

• ประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนตางชาติ (FDI) โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนท่ีนําไปสูการพัฒนา

ทักษะของบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม  

• การลงทุนท่ีไดรับการสนับสนุนจากสาํนักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน (BOI ) ไมมีขอจํากัดในการ

ถือหุนของชาวตางชาติในกิจการ ไมกําหนดการใชวัตถุดิบในประเทศ (Local Content) และไมกําหนด

ปริมาณการสงออกกิจการท่ีลงทุนในพ้ืนท่ี สนับสนุนของ BOI จะไดรับสิทธิประโยชนเพ่ิมข้ึนพิเศษ ท้ังน้ี

ขอกําหนดและวิธีการในการลงทุนตางๆ ตองสอดคลองกับขอกําหนดของ WTO 

• สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมหลัก 6 สาขา ไดแก การเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร พลังงาน 

ทางเลือก ยานยนต อิเล็กทรอนิกสและ ICT แฟช่ัน และบริการ ไดแก บันเทิง สุขภาพ และการทองเท่ียว 

• มีการเติบโตของภาคการบริการ เชน การแพทย โดยมีการบริการทางการแพทยท่ีทันสมัย ไดรับความ

ไววางใจ มีคุณภาพ และคาบริการไมสงูมากนัก นอกจากน้ี อุตสาหกรรมการทองเท่ียวก็มีการเติบโต 

เน่ืองจากประเทศไทยมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามเปนจํานวนมาก 

ความทาทาย 

•  ประเทศไทยตองเผชิญกับการแขงขันจากประเทศตางๆ ท่ีมีคาจางแรงงานต่ํากวา 

เชน จีน เวียดนาม ทําใหความสามารถในการแขงขันดานราคาลดลง ผูประกอบการ 

ตองหันมาแขงขันดานคุณภาพสินคา หรือปรับตัวเพ่ือเพ่ิมมูลคาในการผลติสินคาให

มากข้ึน 

• คาเงินบาทมีความผันผวน 

ประเทศไทย 
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แผน 2555 ดําเนินการเพือ่รองรบัการเปดเสรอีาเซียน 

ของกระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา 

1. จัดทําแผนอบรม (Studies Plan) และสื่อประสมประกอบการฝกอบรมหลักสูตรกลุมแผนกแมบาน House Keeping ให

เปนไปตามแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการทองเท่ียว ป 2554-2558 ท่ีกําหนด รวมถึงหลักสูตรกลุมสาขาการโรงแรม ซ่ึง

เปนสาขาเรงดวน รวมท้ังสิ้น 21 หลักสูตร  

2. จัดทําระบบประเมินตามหลักสูตรมาตรฐาน ASEAN-MRA ของบุคลากรดานการทองเท่ียว เพ่ือใหทราบถึงระดับความรู

ความสามารถของบุคลากรดานการทองเท่ียวของไทย  

3. ระบบ E-Learning และระบบฐานขอมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 

Tourism Professionals-MRA เพ่ือเชื่อมโยงกับWebsite ASEAN  

4. การจัดต้ังเครือขาย Tourism Professionals Certification Network (TPCN)  

5. ประชาสัมพันธและใหความรูแกผูท่ีเกี่ยวของในทุกภาคสวน  

6. บูรณาการความรวมมือกับกระทรวงท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย กระทรวง

การตางประเทศ  

7. จะทําการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพการทองเท่ียวอาเซียน ASEAN Tourism Professional 

Monitoring Committee (ATPMC)  

8. ใหความรู เสริมสรางทักษะทางดานภาษาแกขาราชการในกระทรวงและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการทองเท่ียว  

9. ศึกษาผลกระทบดานแรงงานใน 32 ตําแหนงงาน เมื่อมีการเปดเสรีอาเซียน 
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ขณะเดียวกันในดานกรมการทองเที่ยวเองไดเตรียมแผนในป 2555 ไดแก สํารวจและ

วิเคราะหความตองการดานแรงงานของบุคลากรวิชาชีพการทองเท่ียว ศึกษา สงเสริม 

สนับสนุนความตองการสินคาอาเซียนดานการทองเท่ียว และพัฒนาบุคลากรดานธุรกิจนํา

เท่ียว ผูนําเท่ียว และมัคคุเทศก สวนแผนในป 2555 ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

หรือ ททท. คือการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของภาคการทองเท่ียว 

สงเสริมความรวมมืออาเซียน โดยมีนายสรรเสริญ เงารังสี รองผูวาการ ททท. เปนประธาน

คณะทํางานดานการตลาดและการสื่อสารทองเท่ียวอาเซียนในป2554-2555 รวมถึงสงเสริม

และจัดทํายุทธศาสตรดานการตลาดทองเท่ียว เพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

เตรียมความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการเชื่อมโยงในภูมิภาค 

แผน 2555 ดําเนินการเพือ่รองรบัการเปดเสรอีาเซียน 

ของกระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา 
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ประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

o นักลงทุน: ไดรับประโยชนจากสิทธิในการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะไดรับการปฏิบัติเสมือนนักลงทุนในประเทศ รวมถึง

การไดรับความคุมครองการลงทุน นอกจากน้ี ยังไดรับประโยชนจากการรวมตัวของตลาดทุนและการเปดเสรีบริการดานการเงินใน

อาเซียน ซ่ึงจะชวยใหมีการเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีมากข้ึน สนับสนุนการจัดทําธุรกิจรวมทุนกับนักลงทุนในประเทศอาเซียนอื่น และชวย

ความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนไปยังตางประเทศ 

o ผูประกอบวิชาชีพอิสระ: ไดรับประโยชนจากการเคลื่อนยายเสรีแรงงานฝมอืในอาเซียน ทําใหมีโอกาสในการเขาไปทํางานในประเทศ

อาเซียนอื่นไดงายข้ึน และชวยแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมอืภายในประเทศ 

o ผูบริโภค: ไดรับประโยชนจากโอกาสในการเลือกซ้ือสินคาและบริการที่หลากหลายและมคีุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการไดรับ

ความคุมครองการบริโภคเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในการบริโภคสินคาบริการขามพรมแดน จากความรวมมือของหนวยงานที่รับผิดชอบใน

อาเซียน 

o ประเทศไทยในภาพรวม: จะไดรับประโยชนจาก 
• การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 

• อัตราการจางงานภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 

• การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง ซ่ึงชวยใหมีการถายทอดเทคโนโลยี และกิจกรรมการคนควาและวิจัยในประเทศเพ่ิมข้ึน  

• ประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมในประเทศสูงข้ึนจากการปรับปรุงดานการจัดสรรทรัพยากร และการประหยัดจากขนาดการผลิต

ท่ีเพ่ิมข้ึน  

• การมีสวนรวมในเครือขายการผลิตและหวงโซอุปทานของโลก 

• การเพ่ิมอํานาจการตอรองของไทยในเวทีระหวางประเทศ 

• การปฏิรูปโครงสรางและกฎระเบียบภายในประเทศใหสอดคลองกับพันธกรณีของ AEC ซ่ึงจะสนับสนุนการเปดเสรีการคาและการลงทุนในภูมิภาค 
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