
 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
“ติดปีก” นักลงทนุไทยยุค 4.0 

คุณพัฒนา  อึ้งพานิช 
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับช านาญการ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

วันที่  3  พฤศจิกายน  2561 
 



นายนายพฒันา อ้ึงพานิช
กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2561



To know…

What..

Who..

How..
What are the 
risks/opportunities?

Who are the 
potential partners?

How to set up 
business?



ลงทุนอย่างไรด.ี..?

ต้องมีจดุแขง็และประสบความส าเรจ็ในไทยก่อน

ศึกษากฎหมายของประเทศท่ีไปลงทนุและใช้ท่ีปรึกษากฎหมาย

ปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั

เป็นมิตรกบัแรงงาน ชมุชนและราชการ 

ข้อควรปฏิบติัในทุกกรณี
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บทบาท BOI 
ในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ



▸กลุ่มประเทศเป้าหมาย

ประเทศในอาเซียน
โดยเฉพาะ CLMV และ

อินโดนีเซีย

จีน อินเดียและเอเชียใต้  
(ศรีลงักา บงัคลาเทศ 
ปากีสถาน เนปาล)

เอเชียกลาง (CIS) 
และแอฟริกา 

1 2 3

การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ



การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

ฝึกอบรมนักลงทุน

ให้ข้อมูล & ค าปรึกษา สร้างโอกาสในการลงทุน

ประสานงาน 
&

แก้ปัญหาให้กับนักลงทุน

บทบาท BOI ในการส่งเสรมิการลงทุนไทยในตา่งประเทศ

บทบาท /
การด าเนินงาน



เป็นศนูยข้์อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัด้านการ
ลงทนุในประเทศอาเซียนและประเทศ
ตลาดใหม่ของกองส่งเสริมการลงทนุไทยใน
ต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ถกูจดัท าขึน้ โดยมี
วตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือเผยแพร่ข้อมลูท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อนักลงทนุ/ผูป้ระกอบการ
ไทยท่ีสนใจและต้องการเข้าไปลงทนุใน
ต่างประเทศ ส าหรบักลุ่มประเทศตลาดใหม่
ท่ีมีข้อมลูแล้ว อาทิ บงักลาเทศ โมซมับิก 
ยกูนัดา ไนจีเรีย และศรีลงักา เป็นต้น

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

ศนูยข้์อมลูการลงทนุไทยในต่างประเทศ 
(Thailand Oversea Investment Center : TOI)

การใหข้อ้มูลและค าปรกึษา (1/2)



ตวัอย่างการให้บริการ

การใหข้อ้มูลและค าปรกึษา (2/2)

 การจัดท าฐานข้อมูลด้านการลงทุน เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและนักลงทนุไทยที่
สนใจหรือต้องการเข้าไปลงทุนในประเทศ
อาเซียน และกลุ่มประเทศตลาดใหม่ 

 การน าเสนอข่าวสารส าคัญ บทความ และ
รายงานการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศ
อาเซียน และกลุ่มประเทศตลาดใหม่

 การให้ค าปรึกษาด้านการลงทุนในต่างประเทศ
จากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจใน 
ต่างประเทศ และกฎหมายเฉพาะท้องถิ่นใน
เบื้องแรก โดยเฉพาะในประเทศกลุ่ม CLMVI



 การจดัน าคณะนักลงทุนไทยเดินทางเพ่ือส ารวจโอกาสและลู่ทางการลงทนุ
ในประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ท่ีมีศกัยภาพ 

สรา้งโอกาสในการลงทุน



หลกัสตูร TOISC เป็นหลกัสตูรท่ีมุ่งยกระดบัการบริหารจดัการธรุกิจในต่างประเทศเพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทนุในต่างประเทศแก่เจ้าของธรุกิจ 
ทายาทธรุกิจ และผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีได้รบัมอบหมายจากองคก์ร

ส่วนท่ี 1 : การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญและนักธรุกิจ
ชัน้น าท่ีพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน
การลงทุนในต่างประเทศ (80 ชัว่โมง)

ส่วนท่ี 2 : กิจกรรมศึกษาลู่ทางการลงทุนใน
ต่างประเทศ ทัง้ในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
กลุ่มประเทศตลาดใหม่

ปัจจบุนัด าเนินการมาแล้ว 13 รุ่น รวมผูเ้ข้ารบัการอบรม 479 ราย
ออกไปลงทนุในต่างประเทศแล้ว 104 ราย

การฝึกอบรมนกัลงทุนไทยในการลงทุนตา่งประเทศ



S.P. Brother (Sisophon) Co.Ltd.

PT. Indonesia Thai Summit Auto

 อินโดนีเซีย (ชวาตะวันตก)
 เพื่อขยายตลาด 
 จัดตั้งโรงงานประกอบกิจการ

ผลิตเบาะส าหรับมอเตอร์ไซด์ 
และชิ้นส่วนภายในรถยนต์

 กัมพูชา (บันเตียเมียนเจย)
 เพื่อขยายตลาด และใช้ประโยชน์

จากค่าแรงที่ต่ ากว่าไทย
 จัดตั้งโรงงานประกอบกิจการตัด

เย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปทุกชนิดทุก
ประเภท

Lim Line International (Cambodia)
Garment Co., Ltd.

 กัมพูชา (พนมเปญ)
 เพื่อขยายตลาด และใช้ประโยชน์

จากค่าแรงท่ีต่ ากว่าไทย
 จัดตั้งโรงงานประกอบกิจการตัด

เย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปทุกชนิดทุก
ประเภท

Pharmaceuticals and Medical Supply L.P.

 อินโดนีเซีย
 เพื่อขยายตลาด 
 จัดตั้งตัวแทนจ าหน่ายเครื่องจักร

ส าหรับผลิตยา อาหาร 
เครื่องส าอาง เคมีภัณฑ์

ผูเ้ขา้อบรมทีล่งทุนในตา่งประเทศมาแลว้



อ านวยความสะดวก และประสานงานผา่นเครือข่ายพนัธมิตร

จดัท า MOU กบัหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนประเทศต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางการติดต่อ และอ านวยความสะดวกแก่การลงทุน

ให้ค าแนะน า และแนวทางการแก้ปัญหาด้านการลงทนุในขัน้แรก

ประสานงานเพือ่อ านวยความสะดวก และแกไ้ขปัญหาใหน้กัลงทุน
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Address : Thai Embassy                        
Chief Level : Senior Professional Level 
Manpower : Official 1 person
Employee 1 person
Area of Responsibility : Indonesia

Hanoi (2018)

Jakarta (2018)

Address : Thai Embassy
Chief Level : Senior Professional Level
Manpower :  Official 1 person  Employee 
1 person
Area of Responsibility : Vietnam

Plan for Establishment of Overseas Offices



THANK YOU

Thai Overseas Investment Promotion Division
Thailand Board of Investment

E-mail: toi@boi.go.th Tel: 02 553 8111
Website: http://toi.boi.go.th/

mailto:toi@boi.go.th

