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(กรงุเทพ – อดุรธานี – เวียงจนัทน)์ 

05.00 พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ 

07.00-08.05 ออกเดนิทางไปยงัอดุรธานี 

08.30-10.00 เดนิทางไปยงัสะพานมติรภาพ ไทย – สปป.ลาว หนองคาย และเยีย่มชมตลาดอนิโดจีน  

11.30-12.30 รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00-15.00 เยีย่มชม “เดือนสวรรค์ Free Zone“ พรอ้มฟงับรรยาย จากผูบ้รหิารเดือนสวรค์และศุลกากร 

15.00-17.00 ผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมอืง เดนิทางสูน่ครหลวง 

17.00 เขา้พกัทีโ่รงแรม Crowne Plaza 

18.00-21.00 Site visit เยีย่มชมสภาพเศรษฐกจิตลาดริมโขง และรบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นโขงววิ 

(เวียงจนัทน)์ 

09.00-11.00 เยีย่มชม “เขตเศรษฐกจิพิเศษ “ (Industrial & Trade Park) VITA Park และไชยเชษฐา 

11.00-12.00 เยีย่มชม “หา้งสรรพสนิคา้วิว มอลล์” คอมมวินิตี้ไลฟ์สไตล์แหง่แรกในเวียงจนัทน์ บรหิารโดยนกัธุรกจิไทย 

12.00-13.30 รบัประทานอาหารกลางวนั 

13.30-17.00 เยีย่มชม “ตลาดสบายดี “ ตลาดวสัดุกอ่สรา้งขนาดใหญ ่และหา้งสรรพสนิคา้ World Trade Center ทีท่นัสมยัทีส่ดุใน สปป. ลาว 

18.30-21.00 งานเลี้ยงรบัรอง Networking Dinner กบันกัธุรกจิลาวประมาณ 20 ราย ณ โรงแรม Crowne Plaza 
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รายละเอยีดอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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(พนมเปญ) 

08.30-09.30 เขา้เยีย่มคารวะเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ กมัพูชา 

10.00-12.00 เยีย่มชมและรบัฟงับรรยายจาก “แมคโคร กมัพูชา”  ศูนย์จ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบริโภคแบบขายสง่ 

12.30-13.30 รบัประทานอาหารกลางวนั 

14.00-16.30 
เยีย่มชมและรบัฟงับรรยายจาก บรษิทั “แอลวายพี กรุ๊ป” (กลุม่ธุรกจิยกัษ์ใหญ ่1 ใน 5 ของกมัพูชา ด าเนินธุรกจิอสงัหาริมทรพัย์              

นิคมอตุสาหกรรม การเกษตร ธุรกจิน าเขา้สง่ออกรถยนต์หรู และหน่ึงในผูถ้ือหุน้ใหญข่องธนาคาร ANZ Royal  

19.00-21.00 งานเลี้ยงรบัรอง Networking Dinner กบันกัธุรกจิกมัพูชาประมาณ 20 ราย ณ โรงแรมนากาเวลิด์ 

(วียงจนัทน ์– พนมเปญ) 

08.00-09.00 เยีย่มชม  ตลาดเช้า 

09.00-09.30 เดนิทางไปทา่อากาศยานนานาชาติวตัไต เวียงจนัทน์ 

11.35-13.00 ออกเดนิทางสูก่รุงพนมเปญ (Vietnam Airline) 

13.30-14.30 รบัประทานอาหารกลางวนั   

15.00-17.30 
เยีย่มชมและรบัฟงับรรยายจาก บรษิทั “ชิป หมง กรุ๊ป” (กลุม่ธุรกจิยกัษ์ใหญ ่1 ใน 5 ของกมัพูชา ด าเนินธุรกจิอสมัหาริมทรพัย์ ผลติเบยีร์    

เทรดดิง้ ดสิทรบิวิเตอร์ และรว่มทุนกบับรษิทั ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)  

18.00 -19.30 รบัประทานอาหารค ่า  

20.00 เขา้พกัทีโ่รงแรมนากาเวิลด์ 

รายละเอยีดอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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(พนมเปญ – กรงุเทพ) 

09.15-10.30 เดนิทางสูเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษพนมเปญ (Phnom Penh Special Economic Zone) 

10.45-11.45 เยีย่มชมและรบัฟงับรรยายจาก “เขตเศรษฐกจิพเิศษพนมเปญ” (Phnom Penh Special Economic Zone) 

10.45-12.00 เยีย่มชมโรงงานใน เขตเศรษฐกจิพเิศษพนมเปญ 

13.00-14.30 รบัประทานอาหารกลางวนั  และเยีย่มชม “ศูนย์การคา้ออิอนมอลล์” ชอปป้ิงมอลล์แหง่แรกในกรุงพนมเปญ 

15.00-16.00 เยีย่มชมธนาคารกรุงเทพสาขาพนมเปญ 

17.00 เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตพินมเปญ 

19.25-20.40 ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ 

รายละเอยีดอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



Amazing Cambodia Amazing Cambodia 



ทิศทางเศรษฐกิจกมัพชูา 

เศรษฐกิจกมัพูชาเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองเฉลี่ยเกือบรอ้ยละ 7 

ในชว่งระหวา่งปี 2560-2562  จากการไดร้ับสิทธิพิเศษทาง

ภาษีในการส่งออกไปยงัประเทศที่พฒันาแลว้ โดยมีตลาด

ส่งออกที่ส าคญัคือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และ

สิงคโปร ์รวมถึงการปรบัปรุงกฎระเบยีบเพ่ือเอื้อตอ่การลงทุน

ของนักลงทุนตา่งชาติ  

Economy Growth 



อุตสาหกรรมและการส่งออก 

อุตสาหกรรมหลกัที่ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของกมัพูชายงัคงเป็น

อุตสาหกรรมส่ิงทอ และทอ่งเที่ยว แตอุ่ตสาหกรรมใหม่ๆ  กม็ี

แนว โน้มการ เติ บ โตที่ ดี  อ าทิ  ส่ วนประกอบรถยนต ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ธุรกิจการเกษตร 

ธุ ร กิ จ ก่อ ส ร้ า ง แ ล ะ วัส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง  ธุ ร กิ จ ค ้า ป ลี ก -

หา้งสรรพสินคา้ 

การสง่ออกของกมัพูชาในปี 2018 เพิ่ มข้ึนรอ้ยละ 4 มูลคา่สูง

ถึง 11.2 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ สินคา้ส่งออกหลกัไดแ้ก่

สินคา้ส่ิงทอ รองเทา้กฬีา นอกจากน้ียงัมยีานยนต ์ผลิตภณัฑ์

ยางพารา สินคา้ประมง ประเทศส่งออกหลกัไดแ้ก ่สหรัฐฯ 

ฮอ่งกง สิงคโปร ์แคนาดา เยอรมนี และองักฤษ  

In
du

st
ry

 T
re

nd
s 



รัฐบาลกมัพูชาใหสิ้ทธิพิเศษการลงทุนหลายดา้นส าหรับนัก

ลงทุนตา่งชาติ เชน่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร 

พลงังานไฟฟ้าและเหมืองแร่ การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

ทอ่งเที่ยว อุตสาหกรรมที่ ใชแ้รงงานเป็นหลกั อุตสาหกรรม

การผลิตเพ่ือการสง่ออก และสาธารณูปโภคขัน้พ้ืนฐานและ

โทรคมนาคม  

Special  
Economic  
Zones  

มาตรการส่งเสริมการลงทุน 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ปัจจุบนัมเีขตเศรษฐกจิพิเศษ 34 แหง่ใน 11 จงัหวดั ซ่ึงการ

ลงทุนเขตเศรษฐกิจจะไดร้ับการยกเวน้ภาษีรายไดนิ้ติบุคคล

สูงสุด 9 ปี ภาษีน าเขา้วตัถุดิบ และภาษีสง่ออกสินคา้ 



กา้วสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทลั  

ภายในปี 2023 รัฐบาลกมัพูชาตัง้เป้าจะเปลี่ยนผา่น

สู่เศรษฐกิจดิจิท ัล โดยภายใน 2020 จะเช่ือม

โครงขา่ยบรอดแบนดใ์หค้รอบคลุมเขตเมือง และ

ทะยอยสู่เขตชนบท ขณะน้ีรัฐบาลจึงเร่งลงทุนใน

การพฒันาโครงขา่ย 

 

การพฒันาโครงขา่ยน้ี จะท าใหช้าวกมัพูชาไมต่ ่ า

กวา่รอ้ยละ 80 เขา้ถึงอนิเตอร์เน็ต และโครงขา่ยที่

ครอบคลุมจะชว่ยพฒันาเศรษฐกจิกมัพูชาใหรุ้ดหนา้

อยา่งรวดเร็ว และสง่เสริมการจา้งงาน  

Digital  
Economy 



เศรษฐกิจที่ เติบโตอย่างต่อเ น่ือง และการลงทุนจาก

ตา่งประเทศที่หล ัง่ไหลเขา้มา ท าใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ของกมัพูชาคึกคกั และภายในปี 2030 กมัพูชาจะเป็น

ประเทศที่ประชาชนมรีายไดป้านกลางคอ่นไปทางสูง สง่ผล

ตอ่ก าลงัซ้ือและการเลือกบริโภคสินคา้คุณภาพด ี  
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ก าลงัซ้ือเติบโต 



Modern Lao PDR Modern Lao PDR 



สปป.ลาว มีอตัราขยายตวัทางเศรษฐกิจเฉลี่ ยรอ้ยละ 

6.5- 7.5 อยา่งตอ่เน่ือง และมกีารพฒันาของเมืองอยา่ง

รวดเร็ว ท าให ้กลุ ่มชนชั้นกลางเพิ่ มจ านวนมากข้ึน 

ตอ้งการบริโภคสินคา้และบริการที่ มีคุณภาพสูงข้ึน 

รัฐบาลตั้งเป้าพฒันาประเทศใหห้ลุดพน้จากการเป็น

ประเทศดอ้ยพัฒนาภายในปี 2563 และใน 15 ปี

ขา้งหนา้พฒันาไปสู่ประเทศก าลงัพฒันามีรายไดร้ะดบั

ปานกลาง-สูง  

ทิศทางเศรษฐกิจ สปป. ลาว 



การริเร่ิมนโยบาย “One Belt, 

One Road” หรือเสน้ทางสาย

ไหมใหมข่องจนี จะท าให ้สปป. 

ลาว เปลี่ยนจากประเทศปิด ไม่

มทีางออกสูท่ะเล สามารถเช่ือม

ประตูการคา้ผา่นทางบก เปลี่ยน

จากประเทศ Land-Locked to 

Land-Linked   

หน่ึงแถบเศรษฐกิจ 
หน่ึงเสน้ทาง  

   One Road 

โครงการรถไฟความเ ร็ว สูง 

คุนหมิง-เวียงจนัทน์ ที่ จะแลว้

เสร็จในปี 2564 จะสง่ผลให ้

สปป.ลาว เป็นศูนยก์ลางเช่ือม

ประเทศลุม่น ้าโขง GMS และ

เช่ือมไปยงัตลาดใหญอ่นัดบั 1 

และ 2 ของโลก อยา่ง จนี และ

อนิเดยี 

   One Belt 



อุตสาหกรรมส าคญัที่ท  ารายไดใ้หก้บั สปป.ลาว ยงัคงเป็น

อุ ตสาหกรรมที่ เ กี่ ย ว ก ับ ท รั พยากรธรรมชาติ แล ะ

เกษตรกรรม ไดแ้กอุ่ตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูป 

สินคา้เกษตรเพ่ือการสง่ออก และพลงังานไฟฟ้า  

อุตสาหกรรมส าคญั  

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมส าคญั

ที่ เพิ่ มรายไดจ้ากการส่งออก 

ไดแ้ก ่พลงังานไฟฟ้า ไมแ้ละ

เฟอร์นิเจอร์ ส่ิงทอ เส้ือผา้

ส าเร็จรูป และเหมืองแร่ เป็น

ตน้ ขณะที่ อุตสาหกรรมที่

ก  าลงัเติบโตไดแ้ก ่กอ่สรา้ง 

สินคา้และบริการ ธุรกิจดา้น

ความงาม สินค ้า สุขภาพ 

สินคา้อุปโภคบริโภค   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU4srw_6LdAhXKZCsKHUVHD4YQjRx6BAgBEAU&url=https://science.howstuffworks.com/innovation/edible-innovations/coffee.htm&psig=AOvVaw2SnsQ8jhRKpcNJl3nr_yje&ust=1536207180323580
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiousC_7qLdAhVCr48KHUjpAnEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sundayobserver.lk/2017/07/09/classifieds/vehicles&psig=AOvVaw2lmceyO9vmlpsGVhJiVVLC&ust=1536202516679474
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZkcOX76LdAhVFpo8KHUXmB6kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.brandchannel.com/2012/02/17/why-consumer-goods-brands-must-think-more-like-retailers/&psig=AOvVaw2yIcpR1MfUTtf_-7KbqevD&ust=1536202703397358
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi594u1_6LdAhUUWX0KHZ_XBAQQjRx6BAgBEAU&url=https://ge.all.biz/furniture-from-wood-in-order-g25121&psig=AOvVaw3zPtiF7B20sG5VkH0Qc5FE&ust=1536202769951367
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjThYeygKPdAhXZfCsKHaT8B9MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wsj.com/articles/dr-copper-needs-lessons-in-chinese-medicine-1508400483&psig=AOvVaw1ltYOLlVIM3eNjKGOzs-_q&ust=1536207311544599


สปป. ลาว ก าลงักา้วสูส่งัคมเมือง รัฐบาล

เร่งปรับปรุงสาธารณูปโภคตา่งๆ รองรับ

การขยายตัวของเมือง แมว้่าก  าลงัการ

จบัจ่ายในขณะน้ียงัไม่มาก แต่แนวโน้ม

รายไดข้องประชาชนเพิ่ มข้ึน มีชนชั้น

กลางมากข้ึน สืบเน่ืองจากจากการลงทุน

ทางเศรษฐกิจในโครงการต่างๆ เ พ่ือ

เปลี่ยนประเทศและกา้วสูค่วามทนัสมยั   
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โมเดิรน์ สปป. ลาว 


