
• ธุรกิจโลจิสติกส์มีจ ำนวนนิติบุคคลรวม 39,462 รำย โดยเปิดกิจการใหม่ 244 ราย ลดลง 40.3% และปิดกิจการ 93 ราย หรอืเพ่ิมขึ้น 25.7% เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

• ธุรกิจโลจิสติกส์ที่น่ำจับตำมอง คือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร ซ่ึงเปิดกิจการใหม่ จ านวน 128 ราย คิดเป็น 52.5% ของกิจการเปิดใหม่ท้ังหมด และลดลง 36.9% เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจที่มีสัดส่วนการเปิดกิจการใหม่รองลงมา คือ ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร และ การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน ตามล าดับ

• กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในธุรกิจโลจิสติกส์ (ม.ค.-ต.ค. 2565) มูลค่า 5,085.80 ล้านบาท คิดเป็น 12.09% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยสัญชาติที่มีการลงทุน
มากท่ีสุด ได้แก่ สิงคโปร์ จีน ญ่ีปุ่น ฮ่องกง และอเมริกัน ตามล าดับ ส าหรับธุรกิจท่ีต่างชาติเข้ามาลงทุนมากท่ีสุด ได้แก่ กิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าเรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) คิดเป็น 
44.8% ของการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ในประเทศไทย

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ตำมประเภทกำรขนส่ง (กันยำยน 2565)

ประเด็นโอกำส

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท)

จีน

ญ่ีปุ่น

สหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(17.5%)

(11.8%)

(11.0%)

2.7%

46.3%

-0.9%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
(ปิโตรเลียม)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ (C1&C2)

ท่าเรือ บ.ฮัทชิสัน 
แหลมฉบังฯ (D1&D2&D3) 

สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร)

น ้ามันปิโตรเลียมดิบ (2709)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(9.3%)

(5.0%)

(3.5%)

78.2%

343.7%

9.3%ช้ินส่วนรถยนต์ (8708)

ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ (2711)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(14.5%)

(9.8%)

(5.1%)

114.5%

15.8%

39.6%

กำรขนส่งทำงอำกำศ

จีน

ญ่ีปุ่น

สหรัฐอเมริกา

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(18.2%)

(15.1%)

(9.4%)

29.5%

19.8%

1.2%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

คลังสินค้า การบินไทย

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
คาร์โก้

คลังฯ ดับบลิวเอฟเอสจี
(EXPRESS) 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (8542)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(19.4%)

(10.6%)

(7.3%)

27.8%

99.5%

-13.2%

อุปกรณ์สื่อสาร (8517)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (8471)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(55.1%)

(24.3%)

(17.0%)

33.7%

17.6%

กำรขนส่งทำงถนน

มาเลเซีย

ลาว

จีน

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(16.6%)

(14.7%)

(12.7%)

-10.9%

-14.9%

24.0%

ตลำดส ำคัญ

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรสะเดา
(ศภ.4)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
(ศภ.1)

ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
(ศภ.2)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(9.2%)

(4.4%)

(4.3%)

-33.3%

14.6%

36.2%

พลังงานไฟฟา้ (2716)

ก๊าซปิโตรเลียม (2711)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(22.5%)

(15.9%)

(6.4%)

-3.8%

-26.4%

18.7%

กำรขนส่งทำงรำง

จีน

ญ่ีปุ่น

เกาหลีใต้

ส่วนแบ่ง การเติบโต
(YoY)

(76.8%)

(9.8%)

(2.6%)

30.3%

ตลำดส ำคัญ*

ด่ำนส ำคัญ

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ทางรถไฟ

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

ยางธรรมชาติ(4001)

ส่วนแบ่ง
การเติบโต

(YoY)

(62.1%)

(31.6%)

(1.3%)

96.3%

-20.6%

ยางสังเคราะห์ (4002)

ซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ (6809)

ท่ีมา: ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

(95.7%) 30.9%

1,197,981.60

การเติบโต (YoY) 18.5%

สัดส่วน

กำรขนส่งทำงเรือ



















มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 422,800.69

การเติบโต (YoY)  28.4%

สัดส่วน 23.3%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 178,288.17

การเติบโต (YoY) 6.5%

สัดส่วน 9.8%

มูลค่าการค้ารวม (ล้านบาท) 1,450.07

การเติบโต (YoY)

สัดส่วน 0.1%

33.6%
























สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร) สินค้ำส ำคัญ (พิกัดศุลกำกร)



สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ โทร 0 2507 5857
สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

55.2%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกที่สุด (TSIC)

กำรเปิดปิดกิจกำรโลจิสติกส์ (ตุลำคม 2565)

กิจกรรมสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าเรือ 
(ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) (52221)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
(49323)

สัดส่วน*มูลค่า (ล้านบาท)

(11.4%)

(10.2%)

2,277.79

578.40

520.59

(44.8%)

* หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-ต.ค. 2565 

หมายเหตุ: ตลาดปลายทาง (Final Destination) รวมการค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

65.9%



จับชีพจรโลจิสติกส์

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจที่น่ำจับตำมอง (TSIC)

สัดส่วน* การเติบโต (YoY)

* หมายเหตุ : สัดส่วนจากธุรกิจโลจิสติกส์เปิดใหม่ท้ังหมดในเดือน ต.ค. 2565

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึง
คนโดยสาร (49323)

ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร (52292)

(52.5%)

การขนส่งสินค้าอื่น ๆ ทางถนน (49339)

(12.7%)

(11.9%)

-36.9%

19.2%

จ ำนวนนิติบุคคลสะสม* 39,462

เปิดกิจการใหม่ --40.3%

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

25.7%

จ านวน การเติบโต (YoY)

ปิดกิจการ

* หมายเหตุ : ครอบคลุมประเภทธุรกิจ (TSIC) 
หมวดการขนส่งและจัดเก็บสินค้าท้ังหมด

ภำพรวมกำรเปิดปิดธุรกิจ



244

93 

124.7%

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกสไ์ทย
ฉบับเดือนตุลาคม 2565

34.1%



35.1%



-45.3%

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (8471)































APEC สนับสนุนยำนยนต์ไฟฟำ้ ผ่ำนแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

• การประชุมสุดยอดผู้น าเอเปค ระหว่างสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ โอกาสการสร้างความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเท่ียว รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งอ านวย

ความสะดวกทางการค้า และลดอุปสรรคต่างๆ โดยไทยมีแผนน าเสนอแนวทำงกำรขนส่ง

สำธำรณะสีเขียว (Green Public Transportation) ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG) ซ่ึง 

1 ในประเด็นส าคัญ คือ กำรสนับสนุนให้เกิดกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ ผ่านนโยบายการสร้าง

แรงจูงใจ และก าหนดมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับนโยบำยควำมเป็นกลำงทำง

คำร์บอน (Carbon Neutrality)

ประเด็นควำมท้ำทำย

Supply Chain กำรขนส่งของโลกคล่ีคลำย แต่ยังไม่หำยไป

• ระบบซัพพลายเชนของโลกบรรเทาปัญหาลงกว่าในช่วงก่อนหน้า จากการ

คลี่คลายของปัญหาคงค้างเดิม อาทิ

• ค่าระวางเรือท่ีลดต ่าลง 

• การขนส่งทางอากาศท่ีเร่ิมกลับมา เพ่ิมทางเลือกในการขนส่ง 

• ปัญหาการขาดแคลนคอนเทนเนอร์ลดน้อยลง

ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน / ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

• ไทยมีนโยบายการส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟา้และชิ้นส่วน ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2560 ซ่ึงท าให้ตลาดส่งออกและน าเข้ายานยนต์ไฟฟา้และส่วนประกอบ

มีการขยายตัวย่ิงขึ้น ส่งผลให้เกิดการผลิตชิ้นส่วนส าคัญส าหรับรถยนต์

ไฟฟา้ตามมา เนื่องจากเง่ือนไขการส่งเสริมการลงทุนก าหนดให้ผู้ผลิต

รถยนต์ไฟฟา้จะต้องผลิต หรือใช้แบตเตอร่ีในประเทศ

• อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหำในภำพรวมที่อำจกระทบต่อพ้ืนที่กำรขนส่งทำงเรือในช่วงนี้ อาทิ

• การล็อคดาวน์ของจีนเป็นบางช่วงเวลา ส่งผลให้เกิดความแออัดจากเรือสะสมเทียบ

ท่าเรือจีน ซ่ึงถึงการสะสมของตู้คอนเทนเนอร์

• การก้าวสู่ peak season ท่ีส่งผลให้ความหนาแน่นของท่าเรือต่าง ๆ ท่ัวโลก

• ผู้ประกอบการยังคงต้องวางแผนการขนส่งล่วงหน้า รวมท้ังการวางแผนการจองเรือระยะสั้น 

และระยะยาว เพ่ือรับมือสถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้น



โลจิสติกสฮ์ำลำล ตลำดเฉพำะกลุ่มที่มีโอกำสขยำยตัวสูง

Highlight ประเด็นส ำคัญ

สถำนกำรณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
ฉบับเดือนตุลาคม 2565

ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

สอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ โทร 0 2507 5857
สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมได้ท่ี
Logistics+ Dashboard ผ่าน www.คิดค้า.com

• ตลำดโลจิสติกส์ฮำลำล (Halal Logistics) เป็นตลาดที่มี

ความน่าสนใจ จากจ านวนประชากรมุสลิมท่ีมีจ านวนมาก 

คิดเปน็สัดส่วน 23.5% (ประชากรท่ัวโลกราว 7,970 ล้านคน 

เปน็ชาวมุสลิมกว่า 1,876 ล้านคน) และคาดว่าในอีกราว 30 ปี

ข้างหน้า จะเพ่ิมมากถึงกว่า 2,760 ล้านคน ซ่ึงแน่นอนว่าจะ

เกิดกำรขยำยตัวของตลำดฮำลำล และโอกำสในกำรค้ำสินค้ำ

และบริกำรดังกล่ำว

• กิจกรรมโลจิสติกส์มีความส าคัญต่อผู้บริโภคชาวมุสลิมอย่างมาก 

ต้ังแต่แหล่งต้นทางการผลิตวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภคสุดท้าย    

ให้สอดคล้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม สามารถคงคุณค่า

อาหาร ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากสิ่งต้องห้ามทางศาสนา

อิสลาม (ฮารอม) และไม่มีสิ่งปนเปื้ อน เช่น สุรา สุกร และสุนัข 

ฯลฯ โดยหลักปฏิบัติส าคัญๆ คือ 

1. กำรให้บริกำรขนส่ง ในตู้สินค้าเดียวกันหากมีท้ัง

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและไม่ใช่ฮาลาล จะต้องแยกหรือใช้ภาชนะบรรจุ 

(Tertiary Packaging) เพ่ือป้องกันการสัมผัสระหว่างสินค้า 

รวมถึงการเคล่ือนย้ายต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้ อนกับ

สิ่งต้องห้ามตามศาสนบัญญัติ และจะต้องมีฉลากบ่งช้ีไปกับตัว

สินค้า และในเอกสารก ากับการขนส่งสินค้าฮาลาลทุกคร้ัง 

2. กำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ฮำลำล ควรเก็บในสถานท่ี หรือ

ห้องเย็นท่ีจัดไว้เฉพาะส าหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลเท่าน้ัน หากไม่

สามารถแยกพ้ืนท่ีจัดเก็บได้ จะต้องแยกภาชนะบรรจุระหว่าง   

ฮาลาล และไม่ใช่ฮาลาล เพ่ือปอ้งกันการสัมผัสทางกายภาพ

ประชากรมุสลิม สัดส่วน 
ราว 1 ใน 4 ของโลก

+ 47% ในอีกราว 30 ปี

คำดกำรณ์ควำมต้องกำรสินค้ำฮำลำลของ
กลุ่มประเทศสมำชิก OIC ในปี 2568 

อำหำร

236,000
ล้านเหรียญสหรัฐ

กำรน ำเข้ำ กำรใช้จ่ำย

1,670,000

เคร่ืองส ำอำง

17,000 93,000

ล้านเหรียญสหรัฐ

ล้านเหรียญสหรัฐ ล้านเหรียญสหรัฐ

กำรน ำเข้ำ กำรใช้จ่ำย

18.0% จากปี 63

 30.8% จากปี 63

31.5% จากปี 63

32.9% จากปี 63

ภูมิภำค/

ประเทศ

มูลค่ำกำรส่งออกภำพรวม

ของไทย 

จ ำนวนประชำกรมุสลิม 

(ล้ำนคน)
ปี 2565 

ม.ค.-ก.ย. 
% เติบโต ปี 65 ปี 93

อินโดนีเซีย 279,522.53 40.20% 229.0 256.8

อินเดีย 278,053.22 46.71% 195.0 310.7

ซาอุดิอาระเบีย 49,194.69 29.83% 31.9 42.5

ตุรกี 36,730.83 23.58% 79.9 89.3

ปากีสถาน 35,478.20 -2.27% 200.4 273.1

บังคลาเทศ 30,614.12 13.13% 153.7 182.4

อียิปต์ 28,675.23 9.50% 87.5 119.5

อิรัก 24,743.78 282.93% 38.5 80.2

ไนจีเรีย 6,356.56 -3.12% 99.0 230.7

อิหร่าน 3,964.97 29.21% 82.5 86.2

โมร็อกโก 2,992.85 16.77% 37.9 40.0

ซูดาน 2,182.00 156.41% 39.6 64.72

แอลจีเรีย 1,542.47 -0.69% 41.2 45.6

อัฟกานิสถาน 224.11 -8.03% 34.8 72.20

ท่ีมา: ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ/กรมการขนส่งทางบก/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย/ส านักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

• ปัจจุบันไทยมีมูลค่าการลงทุนในกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า (TSIC 52291) ราว 28,000 ล้านบาท โดยเป็นสัญชาติไทย 78% และต่างชาติกว่า 22%

หากผู้ประกอบการไทยสามารถศึกษาหลักพ้ืนฐานฮาลาลส าหรับการจัดการสินค้า กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ การขนส่ง และการจัดการด้านเอกสารและพิธีการ ให้เกิดความคุ้มค่า

ในระบบโลจิสติกส์ได้ ก็จะเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และสนับสนุนการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างครบวงจร

ในตลาดโลก โดยเฉพาะคู่แข่งประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาเลเซียท่ีมีการจัดต้ัง Halal Industry Development Corporation หรือ HDC ต้ังแต่ปี 2559 เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง

ในอุตสาหกรรมฮาลาล และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอย่างจริงจัง

ท่ีมา: Worldpopulationreview/ Pew Research Center /Salaam Gateway

(Top 3 importer 2563: ซาอุดิอาระเบีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย) 

(Top 3 importer 2563: UAE ซาอุดิอาระเบีย และตุรกี) 

8.50 

7.21 
6.72 6.32 6.17 6.14 5.95 5.78 5.74 5.69 

ไทยติดอันดับ TOP 10 ตลำดเกิดใหม่ด้ำนโลจิสติกส์

• จากการจัดอันดับดัชนีประเทศตลาดเกิดใหม่ด้านโลจิสติกส์ ในปี 2565  

(The Agility Emerging Markets Logistics Index 2022) จ านวน 

50 ประเทศ โดยวัดจากประสิทธิภาพท่ีเอื้อต่อการเติบโตของภาค         

โลจิสติกส์ 4 ด้าน ได้แก่ โอกาสของโลจิสติกส์ภายในประเทศ โอกาสของ    

โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ พ้ืนฐานทางธุรกิจ และความพร้อมของระบบ

ดิจิทัล

• จีนครองอันดับ 1 จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีโดดเด่น การเติบโต

อย่างครบวงจรของธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีน และเป็นส่วนส าคัญของ   

ห่วงโซ่อุปทานโลก

• อินเดียเป็นอันดับ 2 มีการปฏิรูปการอ านวยความสะดวกในการลงทุน

จากต่างประเทศ มีการลดข้ันตอน 25,000 กระบวนการ ประกอบกับ

แผนแม่บทแห่งชาติมีเป้าหมายบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานและ      

ลดต้นทุนโลจิสติกสท่ั์วประเทศ 

• สหรัฐอำหรับเอมิเรตต์ (UAE) เป็นอันดับ 3 มีความได้เปรียบด้าน

ความเข้มแข็งของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ 

และผู้ประกอบการท้องถ่ิน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเข้มแข็ง 

และต้ังเป้าหมายการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทาน

วิทยาศาสตร์ของภูมิภาค

• ส าหรับกลุ่มสมาชิกอาเซียน มำเลเซียเป็นอันดับ 4 อินโดนีเซียเป็นอันดับ 5 

ไทยเป็นอันดับ 8 และเวียดนำมเป็นอันดับ 11 ของโลก จากความส าคัญ    
ในการเปน็ห่วงโซ่อุปทานโลก เป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ มีนโยบาย

ดึงดูดการลงทุน มีโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจและการส่งออกช่วง

หลังโควิด  มีระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการเติบโตของอีคอมเมิร์ซสูง เช่ือมโยง

สหรัฐอเมริกาภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟกิ (IPEF) 

และร่วมเปน็ส่วนหน่ึงของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

ท่ีมา: www.agility.com

คะแนนรวมดัชนีประเทศตลำดเกิดใหม่ดำ้นโลจิสติกส์ 10 อันดับแรก

Vietnam 11th 

อีก 5 ปี = 3rd

• ในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ Agility ประเมินประเทศท่ีมีศักยภาพสูงสุดท่ีจะเติบโตในฐานะตลาด

โลจิสติกส์ว่า จีน และอินเดีย ยังครองอันดับ 1 และ 2 ขณะท่ีเวียดนำมจะมำแรงเป็นอันดับ 3

จากการเปน็ศูนย์กลางการผลิตระดับโลก ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล และก้าวไปสู่เศรษฐกิจ

ท่ีมีรายได้สูงภายในป ี2588 (อินโดนีเซีย อันดับ 6 / ไทย อันดับ 9 / มาเลเซีย อันดับ 10) 

• ไทยจึงต้องเร่งสร้างความน่าสนใจในการลงทุน โดยผลการส ารวจจากรายงาน ฯ ช้ีว่าการ

ตัดสินใจลงทุนมาจากต้นทุนท่ีต ่า การเข้าถึงบริการขนส่งและคลังสินค้าแบบย่ังยืน 

แรงงานมีทักษะ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน และสามารถเป็นห่วงโซ่อุปทานโลก รวมถึง

ความสามารถในการพัฒนาสู่ทศวรรษใหม่ คือ การขับเคล่ือนเทคโนโลยีในภาคโลจิสติกส์

• อำเซียนถือเป็นภูมิภำคท่ีมีศักยภำพด้ำนโลจิสติกส์ท่ีน่ำสนใจ ท้ังปัจจุบันและอนาคตอันใกล้

ตามการเติบโตของการลงทุน และการเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานโลก ท้ังน้ี ประเทศสมาชิก

อาเซียนควรต้องเร่งแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบทางราชการ รวมท้ังสร้างความร่วมมือ

เพ่ือลดปัญหามาตรการท่ีมิใช่ภาษี (Non-Tariff Barrier) เพ่ือเสริมศักยภาพด้านโลจิสติกส์

ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อกัน


