
บทที่ 3
การด าเนินธรุกจิในกลุ่ม

ภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้
(Business operation in Southeast Asian Countries)

บรรยายโดย อาจารย์นิตยา งามย่ิงยง



หัวข้อเน้ือหาประจ าบท

➢ ความหมายของการด าเนินธุรกิจ

➢ ความส าค ัญของการด า เ นินธุร กิจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

➢ รูปแบบองค์กรการด าเนินธุรกิจในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

➢ สินค้าน าเข้าและส่งออกที่ส าคัญของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้



การด าเนินธรุกจิ?

• กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ 

โดยมีการซื้อขายแลกเปล่ียนกัน

• มีการน าทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมผสานกันอย่างมีระบบ

• ตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้บริโภค

• บรรลุตามเปา้หมายของธุรกิจ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ต่อส่ิงแวดล้อม



South-East Asia Population

674,189,736 คน 
(ที่มา www.worldometers.info)



ความส าคญัของการด าเนินธรุกจิในกลุ่มภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

การเคลื่อนย้าย
สินค้า

การเคลื่อนย้าย
แรงงาน

การเติบโตของ
อสังหาริมทรัพย์

การย้ายฐานของ
ธุรกิจที่ใช้แรงงาน

เข้มข้น

การปรับเปลี่ยน
นโยบาย

เศรษฐกิจและการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ



รูปแบบองค์กรการด าเนินธรุกิจ
ในกลุ่มภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้



พม่า

กิจการเจ้าของคนเดียว  
(Sole Proprietorships) 
และห้างหุ้นส่วน 
(Partnerships)

บริษัทจ ากัด 
(Companies Limited 
by Shares) 

ส านักงานสาขาหรือ
ส านักงานผู้แทนของ
บริษัทต่างชาติ 
(Branch or 
Representative 
Offices of a Foreign 
Company)

สมาคมไม่แสวงหาผล
ก าไร (Association 
Not for Profit)



ไทย
กิจการเจ้าของคน
เดียว (Sole-

proprietorship)

ห้างหุ้นส่วนสามัญ  
(Ordinary 

Partnership)

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล  

(Juristic Ordinary 
Partnership) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
(Limited 

Partnership)

บริษัทจ ากัด 
(Limited 

Company) 

บริษัทมหาชนจ ากัด 
(Public Limited 

Company) 

องค์กรธุรกิจไม่
แสวงหาก าไรท่ี

จัดตั้งโดยกฎหมาย
เฉพาะ



กัมพูชา

กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietor) 

ห้างหุ้นส่วน (Partnership) 

บริษัทจ ากัด (Limited Liability Company) 

ผู้ประกอบการต่างชาติจดัตั้งกจิการได้ 3 รูปแบบ คือ 
ส านักงานสาขาของบริษัทตา่งชาต,ิ ส านักงานผู้แทน 
และบริษัทในเครือ



สิงคโปร์

กิจการเจ้าของคน
เดียว (Sole-

Proprietorship)

ห้างหุ้นส่วน 
(Partnership) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
(Limited 

Partnership : LP)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดความ
รับผิดชอบ (Limited Liability 

Partnership : LLP)

บริษัท (Company)



กิจการเจ้าของคน
เดียว (Sole 

Proprietorship) 

ห้างหุ้นส่วน 
(Partnerships)

บริษัทจ ากัด 
(Limited 
Liability 

Companies)

กิจการร่วมค้า 
(Joint 

Ventures)

รัฐวิสาหกิจ 
(Badan Usaha 
Miliknegara: 

BUMN) 

อินโดนีเซีย



วิสาหกิจส่วน
บุคคล (Sole-
trader 
Enterprise) 

วิสาหกิจหุ้นส่วน
หรือห้างหุ้นส่วน 
(Partnership 
Enterprise) 

บริษัท 
(Company) 

ลาว



เวียดนาม

ธุรกิจใน
ครัวเรือน 

(Household 
Business) 

กิจการ
เจ้าของคน
เดียว 

(Private 
Enterprise) 

ห้างหุ้นส่วน 
(Partnership)

บริษัทจ ากัด 
(Limited 
Liability 

Company) 

บริษัทถือหุ้น
หรือบริษัท
มหาชน

(Shareholding 
Company) 



กิจการเจ้าของ

คนเดียว (Sole 
Proprietorship) 

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ (General 

Partnership) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
(Limited 

Partnership) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ความรับผิดชอบ  

(Limited 
Liability 

Partnership)

บริษัทจ ากัดโดย
หุ้น (Company 

Limited by 
Share) 

บริษัทจ ากัดโดย
การรับประกัน 
(Company 
Limited by 
Guarantee)

บริษัทไม่จ ากัด 
(Unlimited 
Company)

มาเลเซีย



• กิจการเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship)

• ห้างหุ้นส่วน (Partnership) 

• บริษัทไม่แบ่งทุนเป็นหุ้น (Non-Stock Corporation)

• บริษัทที่แบ่งทุนออกเป็นหุ้น (Stock Corporations) 

จดทะเบียนภายใต้
กฎหมายของ
ฟิลิปปินส์

• ส านักงานสาขา (Branch Office)

• ส านักงานผู้แทน (Representative Office)

• ส านักงานภูมิภาค (Regional Head Quarters: RHQ) 

• ส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค  (Regional Operating 
Head Quarters: RHOQs)

จดทะเบียนภายใต้
กฎหมายต่างชาติ

ฟิลิปปินส์



ธุรกิจ 
(Business)

• กิจการเจ้าของ
คนเดียว

• ห้างหุ้นส่วน

บริษัท 
(Company)

• บริษัทเอกชน

• บริษัทมหาชน

• ส านักงานสาขา

กิจการร่วมค้า 
(Joint Venture)

บรูไน



ติมอร์-เลสเต

*การลงทุนในประเทศติมอร์-เลสเตแบบให้
ผลตอบแทน ในระยะยาว 

*อาทิเช่น ด้านการก่อสร้าง โทรคมนาคม ธุรกิจ
การบิน และการพัฒนา/แปรรูป ด้านการเกษตรยัง
เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ 

*เพราะประเทศติมอร์-เลสเตย ังขาดแคลน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ต่าง ๆ ท าให้โอกาสเปิด
เกือบทุกด้าน ประกอบกับสถานการณ์การเมืองเริ่ม
มีความม่ันคง



สินค้าน าเข้าและส่งออกทีส่ าคัญ
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



สินค้าน าเข้าและส่งออกที่ส าคญั

ลาว

• สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบยานพาหนะ น ้ ามันเชื้อเพลิง 
สินค้าอุปโภคบริโภค 

• สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ไม้แปรรูป กาแฟ ไฟฟา้ 
ดีบุก ทองแดง ทองค า

เวียดนาม

• สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ  อาหารสัตว์ ปุย๋ รถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ 

• สินค้าส่งออกที่ส าคัญ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
โทรศัพท์มือถือ น ้ ามันดิบ  รองเท้า ฯลฯ



สิงคโปร์

• สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ เครื่องจักรกล ชิ้นส่วน
อุปกรณไ์ฟฟา้ น ้ ามันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
อาหาร

• สินค้าส่งออกที่ส าคัญ อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ 
เครื่องมือคอมพิวเตอร์ เชื้อเพลิงต่าง ๆ ฯลฯ

ฟิลิปปินส์

• สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ น ้ ามันดิบ น ้ ามันส าเร็จรูป 
แผงวงจรไฟฟา้ รถยนต์ ฯลฯ

• สินค้าส่งออกที่ส าคัญ แผงวงจรไฟฟา้ 
คอมพิวเตอร์ ไม้ เซมิคอนดักเตอร์ สินแร่ ฯลฯ

สินค้าน าเข้าและส่งออกที่ส าคญั



พม่า

• สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ เครื่องจักรกล รถยนต์และ
ชิ้นส่วน น ้ ามันส าเร็จรูป

• สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ก๊าซธรรมชาติ สินค้าเกษตร
และปา่ไม้ ส่ิงทอ

มาเลเซีย

• สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ เครื่องจักรกลและอุปกรณด้์าน
การขนส่ง สินค้าบริโภค สารเคมี และแร่เชื้อเพลิง

• สินค้าส่งออกที่ส าคัญ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้าน
การขนส่ง แร่เชื้อเพลิง สินค้าบริโภคและสารเคมี

สินค้าน าเข้าและส่งออกที่ส าคญั



อินโดนีเซีย

• สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ น ้ ามันดิบ ถ่านหิน ส่วนประกอบ
และอุปกรณย์านยนต์ เครื่องจักรกลและเคมีภัณฑ์

• สินค้าส่งออกที่ส าคัญ รถยนต์ ส่วนประกอบและ
อุปกรณย์านยนต์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ

ไทย

• สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ น ้ ามันดิบ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟา้และ
ส่วนประกอบ ฯลฯ

• สินค้าส่งออกที่ส าคัญ รถยนต์ อุปกรณแ์ละ
ส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

สินค้าน าเข้าและส่งออกที่ส าคญั



กัมพูชา

• สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม บุหรี่ 
ทองค า วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ ฯลฯ

• สินค้าส่งออกที่ส าคัญ เส้ือผ้า ส่ิงทอ ไม้ ยางพารา 
ข้าว ยาสูบและรองเท้า

บรูไน

ติมอร-์เลสเต

• สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟา้ สินค้าเกษตร

• สินค้าส่งออกที่ส าคัญ น ้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ

สินค้าน าเข้าและส่งออกที่ส าคญั

• สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ น ้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์และ
ช้ินส่วน เครื่องจักรกลและอุปกรณไ์ฟฟา้ ฯลฯ 

• สินค้าส่งออกที่ส าคัญ กาแฟ แคนเดิลนัท
อลูมิเนียม



สรุป
การด าเนินธุรกิจในกลุ่มภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เป็นการ

ด าเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใดที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ก าไร กิจกรรม
ต่าง ๆ เก่ียวข้องกับการผลิต การจัดจ าหน่ายและการบริการโดย
สามารถเคล่ือนย้ายสินค้า แรงงาน และการลงทุน โดยตรงจากธุรกิจ
ต่างประเทศมากข้ึน ส่งผลต่อการกระตุ้น และการเติบโตของเศรษฐกิจ
โดยรวม 

ซึ่งการประกอบธุรกิจในภูมิภาคน้ี การศึกษารูปแบบขององค์กร
การด าเนินธุรกิจแต่ละประเทศ จะท าให้เกิดความเข้าใจ และการได้
สิทธิประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการไม่กระท าผิดเง่ือนไขใน
การประกอบธุรกิจประเทศนั้น ๆ ได้



แบบฝึกหัด

1. จงอธิบายความหมายของการด าเนินธุรกิจ

2. จงอธิบายความส าคัญของการด าเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

3. รูปแบบการด าเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส าคัญมี
รูปแบบใดบ้าง

4. จงอธิบายรูปแบบการด าเนินธุรกิจในประเทศสิงค์โปร

5. ธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายต่างชาติของประเทศฟิลิปปินส์

สามารถด าเนินการในรูปแบบใดได้บ้าง

6. จงวิเคราะห์กรณีศึกษาและตอบค าถาม (แนบไฟล์เอกสารในบทเรียน
ออนไลน)์
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