
 
 

ทิศทางการด าเนินการตามแผนงาน
ประชาคมอาเซยีน 2025 และ 

การคา้การลงทุนในประเทศ CLMV  

14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรลัด ์
นางสาวพริว้แพร ชมุรมุ 

ผูอ้ านวยการส านักเจรจาการคา้บริการและการลงทุน 
กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ  

 



Agenda 

Evolution of ASEAN 



Association of South East Asian Nations: ASEAN 

กอ่ต ัง้เม่ือปี 2510 (1967) ครบรอบ 51 ปี (ในวนัที ่ 8 ส.ค. 2561) 

จุดประสงคเ์ร่ิมแรก – สรา้งความมัน่คง เพ่ือตา้นภยัคุกคามคอมมิวนิสต ์
 



Overview 

 
 

 
 

สมาชิกผูก้อ่ต ัง้ปี 2510 

สมาชกิเพ่ิมเติม 

ไทย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์อินโดนีเซยี มาเลเซยี 

บรไูน 
2527 

เวียดนาม
2538 

ลาว 
2540 

เมียนมาร ์
2540 

กมัพูชา 
2542 

+ 



 
 
ประชากร - 625 ลา้นคน 
พืน้ท่ี - 4.5 ลา้น ตาราง กม. 
ศาสนาหลกั - อิสลาม พุทธ คริสต ์ และฮินดู 
GDP รวม  2.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรฐั 
การคา้รวม 2.5 ลา้นลา้นเหรียญสหรฐั 
การสง่ออก 1.3 ลา้นลา้นเหรียญสหรฐั 
การลงทุนจากตา่งประเทศ 136,181 ลา้น
เหรียญสหรฐั 
นักทอ่งเท่ียว 109 ลา้นคน   
 

 

Overview 



ASEAN in Global Economy 

Trade Share: 6% 
(USD 2.3 trillion) 

FDI Inflow Share: 11% 
(USD 120 billion) 

GVC Participation: 
56%  

Thailand and ASEAN 

Thailand exports to ASEAN = 

25.7% of total export 

(USD 55.1 billion)  

Population: 
>629 million  

GDP Share: 3% 
(USD 2.4 trillion) 

6 
ASEAN 



ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  
(AEC) 

ประชาคมสงัคม-วฒันธรรม 
อาเซยีน 
(ASCC) 

ประชาคมความมัน่คง 
และการเมืองอาเซยีน 

(ASC) 
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 2535 :เขตการคา้เสรีอาเซยีน (AFTA) 

วิวฒันาการอาเซยีนดา้นเศรษฐกิจสู ่ AEC 

2510 : ก าเนิดอาเซยีน 

 2538 :ความตกลงดา้นการคา้บริการของอาเซยีน  

 2541 : เขตการลงทนุอาเซยีน 

 2550 : ASEAN Charter   
กฎบตัรอาเซยีน / ธรรมนูญอาเซยีน 

 2552 : ความตกลงการคา้สินคา้ของอาเซยีน 

 2554 : ความตกลงดา้นการลงทนุของอาเซยีน 

 2558  เป็น AEC อย่างเป็นทางการ  

แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 2025 (พ.ศ. 2568) 
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ประเทศ GDP1 ประชากร2 GDP/Capita1 

(USD) 

FDI3 

inflows 

(ล้าน 

USD) 

FDI3 

outflows 

(ล้าน  

USD) 

Exports to World4 Imports from World4 

Value 

(ล้าน 

USD) 

Share 

(%) 

Growth 

rate 

(%) 

จ านวน 

(ล้าน

คน) 

Share 

(%) 

Value 

(ล้าน  

USD) 

เพิ่ม/

ลด 

(%) 

Share 

(%) 

Value 

(ล้าน  

USD) 

เพิ่ม/

ลด 

(%) 

Share 

(%) 

2016 2016 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2016 2016/ 

2015 

2016 2016 2016/ 

2015 

2016 

อาเซียน 

(10) 

2,554,979 3.40 5.1 638.9 8.6 3,999 125,732 66,681 1,186,751.0 2.1 7.0 1,123,037.0 3.0 6.6 

บรูไน 10,458 0.01 3.9 0.4 0.0 24,378 173 508 6,710.0 1.7 0.0 2,595.0 0.4 0.0 

กัมพูชา 19,368 0.03 6.9 15.8 0.2 1,226 1,701 47 13,568.0 13.4 0.1 14,100.0 4.3 0.1 

อินโดนีเซีย 940,953 1.25 5.3 260.5 3.5 3,612 15,508 6,250 155,991.0 3.8 0.9 152,012.0 6.5 0.9 

สปป.ลาว 13,761 0.02 7.3 6.90 0.1 1,995 1,220 1 2,530.0 8.1 0.0 3,911.0 1.3 0.0 

มาเลเซีย 302,748 0.40 4.5 30.7 0.4 9,861 11,121 9,899 204,844.0 2.5 1.2 177,612.0 0.9 1.0 

เมียนมา 68,277 0.09 7.7 54.3 0.7 1,257 2,824 N/A 6,244.0 4.9 0.0 18,272.0 14.8 0.1 

ฟิลิปปินส ์ 311,687 0.41 6.7 102.2 1.4 3,050 5,234 5,602 58,015.0 (1.1) 0.3 76,685.0 9.7 0.4 

สิงคโปร์ 296,642 0.39 2.2 5.6 0.1 52,972 65,262 35,485 344,057.0 (1.8) 2.0 292,463.0 (1.4)  1.7 

ไทย 390,592 0.52 3.3 68.1 0.9 5,736 10,845 7,776 215,326.6 0.5 1.3 194,667.5 (3.9) (1.1) 

เวียดนาม 200,793 0.27 6.2 94.4 1.3 2,127 11,800 1,100 183,157.0 13.0 1.1 185,497.0 11.7 1.1 

  ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

เปรียบเทียบขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจของอาเซยีน  



Agenda 

AEC Blueprint 2025 
         



AEC Blueprint 2025 

ทิศทางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในระยะ 10 ปีขา้งหนา้  
(ปี ค.ศ. 2016-2025) จะเป็นไปตาม 

แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน พ.ศ. 2568 หรือ  
“AEC Blueprint 2025”  

มุ่งเนน้การด าเนินงานท่ีตอ่เน่ืองจากมาตรการเดิมใหมี้ประสิทธภิาพ  
เดินหนา้รวมตวัทางเศรษฐกิจทัง้ในเชงิกวา้งและเชงิลึกมากย่ิงขึน้  



AEC Blueprint 2025 

1. เศรษฐกิจท่ีมีการรวมตวั 
และเชือ่มโยงกนัในระดบัสงู  

2. อาเซยีนท่ีมีความสามารถในการ

แขง่ขนั มีนวตักรรม และมีพลวตั 
 

3. ความเชือ่มโยงและความร่วมมือ
รายสาขาท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการปรบัตวั ครอบคลุม
ทกุภาคส่วน ใหค้วามส าคญักบัประชาชนและมีประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง 

5. การเป็นส่วนส าคญัของ
ประชาคมโลก 

• การเปิดเสรีสินคา้โดยลดภาษีสินคา้เพ่ิมเติม 
• ปรบัปรงุกระบวนการพิธกีารศลุกากร   
• เปิดเสรีการคา้บริการ การลงทุน และการเงินเพ่ิมเติม   
• การพิจารณาจดัท า MRA ใหม่ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกการเคล่ือนยา้ยนัก
วิชาชพีและแรงงานฝีมือ  
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• การใชบ้งัคบักฎหมายและนโยบายการแขง่ขนั    
• การมีระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีบงัคบัใชจ้ริงจงั   
• การพฒันานโยบายทรพัยส์ินทางปัญญา  
• การสง่เสริมนวตักรรมเทคโนโลยี การยึดหลกัธรรมาภิบาล ฯลฯ 

• มุ่งเนน้การรวมกลุม่รายสาขาตา่งๆ ไดแ้ก ่ การขนสง่ โทรคมนาคม  
e-commerce การเงิน พลงังาน อาหาร เกษตร ป่าไม ้ ท่องเท่ียว สขุภาพ 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

• ทบทวน/ปรบัปรงุความตกลง FTA กบัจีน เกาหลี ญ่ีปุ่ น อินเดีย ออสเตรเลีย
และนิวซแีลนด ์   
• ขยายความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจและความรว่มมือกบัประเทศตา่งๆ    
• เพ่ิมบทบาทอาเซยีนในเวทีองคก์รดา้นเศรษฐกิจ  

• มุ่งสรา้งความเขม้แขง็ให ้ SMEs    
• การมีสว่นรว่มของภาคเอกชน    
• ความรว่มมือระหวา่งภาครฐัและเอกชน    
• การลดชอ่งวา่งดา้นการพฒันา  



AEC Blueprint 2025 

กอ่ใหเ้กิด... 

สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั
ผูป้ระกอบธรุกิจและ
ระบบเศรษฐกิจภายใน
ของประเทศสมาชกิ ยกระดบัขดี

ความสามารถในการ
แขง่ขนัของภมิูภาค
อาเซยีนอยา่งยัง่ยืนใน
การดึงดดูการคา้และการ
ลงทุนจากตา่งประเทศ  

สนับสนุนใหอ้าเซยีน
สามารถตอบสนองตอ่
การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ 
ของโลกไดอ้ยา่งมี
ประสิทธภิาพ 

ท าใหอ้าเซยีนเป็น 
สว่นหน่ึงของหว่งโซ ่

มูลคา่โลก (GVCs)  



ลกัษณะและรปูแบบการคา้บริการ 

14 Services 



การบริการจบัตอ้งไมไ่ดแ้ละเกบ็ไวไ้ม่ได ้
Intangible and Unstorable  

การควบคมุการบริการท่ีมีประสิทธภิาพท่ีสดุซึง่ทุกประเทศใชเ้ป็นหลกั คือ การควบคมุโดย
การใชก้ฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ (Domestic laws and regulations) เป็น
เครือ่งมือ เชน่ การออกกฎหมายโดยก าหนดหา้มต่างชาติถือหุน้ในบริษทัท่ีใหบ้ริการใน

กิจกรรมต่าง ๆ เกิน X% เป็นตน้ ซึง่มาตรการนี้มีการใชก้นัอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ 
เน่ืองจากเป็นการจ ากดัขอบเขตการใหบ้ริการโดยต่างชาติท่ีคอ่นขา้งเป็นรปูธรรม  

15 ลกัษณะการคา้บริการ 

• บริการกอ่สรา้ง 
• บริการทางการแพทย ์
• บริการนวดไทย 
• บริการการศึกษา 

ความไรพ้รมแดน 
Unstoppable – No Concrete Barriers 

 
• บริษทักอ่สรา้ง A จากอิตาลี 

เขา้มาใหบ้ริการในไทย 
• นักเรียนไทยไปรบัการศึกษา

ท่ีประเทศจีน                                               

 



รปูแบบการคา้บริการ  
- Mode 1 - 

การบริการขา้มพรมแดน  
(Cross-Border Service) 

คือ การใหบ้ริการระหว่างประเทศ โดยท่ีผู ้
ใหบ้ริการและผูบ้ริโภคต่างก็อยู่ในเขต
ประเทศตน ไม่มีฝ่ายใดเคลื่อนยา้ย 

- Mode 2 - 
การบริโภคในตา่งประเทศ  

(Consumption Abroad)  
คือ การท่ีผูบ้ริโภคขา้มไปขอรบับริการใน

ตา่งประเทศ 

- Mode 3 - 
การจดัต ัง้ธุรกิจเพื่อใหบ้ริการ  
(Commercial Presence)  

คือ การท่ีผูใ้หบ้ริการเขา้ไปลงทุนหรือร่วม
ลงทนุจดัตัง้ธรุกิจเพ่ือใหบ้ริการ 

ในประเทศลกูคา้ 

- Mode 4 -  
การใหบ้ริการโดยบุคคลธรรมดา  
(Presence of Natural Person)  
คือ การท่ีบคุคลธรรมดาเดินทางเขา้ไป

ท างานประกอบวิชาชพีในสาขาบริการดา้น
ตา่งๆ ในประเทศลกูคา้ 
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ตวัอยา่งการคา้บริการ  

Mode 1 - การเรียน การสอนทางออนไลน ์(E-learning)  
- การโอนเงินขา้มประเทศ เชน่ โอนจากธนาคารกรงุเทพไปยงั
ธนาคารในประเทศญีปุ่ น 

Mode 2  - นักท่องเท่ียวรสัเซยีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวท่ีเกาะพีพี 
- คนไทยเดินทางไปศลัยกรรมใบหนา้ในประเทศเกาหลี 

Mode 3 - ตา่งชาติเขา้มาจดัตัง้ธนาคารพาณิชยใ์นไทย ท่ีเป็นรปูแบบของ
บริษทัลกูของธนาคารตา่งประเทศ (Subsidiary) เชน่ ธนาคาร 
เอเอ็นแซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- ตา่งชาติเขา้มาจดัตัง้รา้น Boots ในเพ่ือใหบ้ริการคา้ปลีก 

Mode 4 - พยาบาลชาวฟิลิปปินสเ์ดินทางเขา้ไปใหบ้ริการในสิงคโปร ์
- ผูจ้ดัการจากส านักงานใหญ่เขา้มาท างานท่ีบริษทัสาขาใน
ตา่งประเทศ   

รปูแบบการคา้บริการ  



การจ าแนกสาขาบริการ 

WTO’S SERVICES SECTORAL CLASSIFICATION LIST 
 
 1. บริการธุรกิจ/วิชาชพี 

2. บริการส่ือสารโทรคมนาคม 
3. บริการกอ่สรา้งและวิศวกรรม

เกีย่วเน่ือง 
4. บริการจดัจ าหน่าย 
5. บริการการศึกษา 
6. บริการส่ิงแวดลอ้ม 
7. บริการการเงิน 
8. บริการสุขภาพและบริการทางสงัคม 
9. บริการดา้นการท่องเที่ยว 
10. บริการดา้นนนัทนาการ วฒันธรรม 

และกีฬา 
11. บริการดา้นการขนส่ง 
12. บริการอืน่ๆ 

 

 
1.การเกษตร 
2.การประมง 
3.การท าป่าไม ้
4.การท าเหมืองแร่ 
5.การผลิต (อตุสาหกรรม) 

- ภาคที่ไม่ใชก่ารบริการ - 
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1. บริการธุรกิจ : บริการวิชาชพี บริการคอมพิวเตอร ์ บริการ R&D บริการ
อสงัหาริมทรพัย ์ บริการใหเ้ชา่/ซือ้ 
2. บริการส่ือสาร : บริการโทรคมนาคม บริการโสตทศัน ์  
3. บริการกอ่สรา้งและวิศวกรรมที่เกีย่วขอ้ง : บริการกอ่สรา้งอาคาร บริการ
ประกอบและติดตัง้ 
4. บริการจดัจ าหน่าย :บริการตวัแทนจ าหน่าย บริการคา้สง่ บริการคา้ปลีก 
แฟรนไชส ์
5. บริการการศึกษา : บริการการศึกษาระดบัประถม มธัยม อดุมศึกษา บริการ
การศึกษาส าหรบัผูใ้หญ่  
6. บริการส่ิงแวดลอ้ม : บริการบ าบดัก าจดัของเสีย บริการท าความสะอาด  

 

ตวัอย่างการคา้บริการของแตล่ะสาขา 

การจ าแนกสาขาบริการ 



7. บริการการเงิน : บริการประกนัภยั ธนาคาร  
8. บริการสุขภาพและสงัคม : บริการโรงพยาบาล บริการทางการแพทย ์
บริการสถานพ านักส าหรบัคนชรา  
9. บริการเกีย่วกบัการเดินทางและการท่องเที่ยว : บริการโรงแรม 
ภตัตาคาร บริการตวัแทนการท่องเท่ียว 
10. บริการนนัทนาการ วฒันธรรม และการกีฬา : บริการเพ่ือความ
บนัเทิง ส านักพิมพข์า่ว บริการดา้นกีฬา 
11. บริการขนส่ง : บริการขนสง่ทางน า้ ทางบก ทางราง ทางอากาศ ทางท่อ 
12. บริการอืน่ๆ : ท่ีไม่อยู่ใน 11 สาขาดงักลา่วขา้งตน้ เชน่ บริการดา้น
ความงาม สปา 

การจ าแนกสาขาบริการ 

ตวัอย่างการคา้บริการของแตล่ะสาขา 



การเปิดเสรีการคา้บริการในอาเซยีน 

วตัถปุระสงค ์

เสริมสรา้งความรว่มมือในเรื่องการคา้บริการระหวา่ง
ประเทศสมาชกิอาเซยีน 
 
ยกเลิกขอ้จ ากดัตอ่การคา้บริการอยา่งมีนัยส าคญั 
ระหวา่งประเทศสมาชกิอาเซยีน 
 เปิดตลาดการคา้บริการโดยขยายขอบเขตและ 
ความลึกของการเปิดตลาด เกินกวา่ท่ีผูกพนัไวใ้นกรอบ 
องคก์ารการคา้โลก เพ่ือใหเ้กิดการคา้เสรีดา้นบริการ 
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กรอบความตกลงวา่ดว้ยบริการของอาเซยีน (AFAS) 
 

ขอ้ตกลงการยอมรบัรว่มดา้นวิชาชพี (MRAs) 
 

ความตกลงการเคลื่อนยา้ยบคุคลธรรมดา (MNP) 
 
 

ความตกลงการคา้บริการของอาเซยีนฉบบัใหม่ (ATISA) 

22 

การเปิดเสรีการคา้บริการในอาเซยีน 



กรอบความตกลงวา่ดว้ยบริการของอาเซยีน  
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 

 
 

สมาชกิจะตอ้งลดหรือยกเลิกขอ้จ ากดัท่ีเป็นอสุรรค 
ตอ่การคา้บริการใน 2 ลกัษณะ คือ  

 

ขอ้จ ากดัในการเขา้สู่
ตลาด  

(Market Access) 

ขอ้จ ากดัท่ีขดักบั 
หลกัปฏิบติัเย่ียงคนชาติ  
(National Treatment) 

01 

02 

การจ ากดัจ านวนผูใ้หบ้ริการ  
การจ ากดัมูลคา่ของการใหบ้ริการหรือสินทรพัยที์ห่มุนเวียน 

การจ ากดัจ านวนการใหบ้ริการ 
การจ ากดัจ านวนผูใ้หบ้ริการทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาในสาขานัน้ 

การก าหนดเงือ่นไขรปูแบบขององคก์รทีส่ามารถเขา้มา
ใหบ้ริการ 

การจ ากดัเพดานผูถ้อืหุน้ตา่งชาติ 
 

เปิดใหส้มาชกิพิจารณาเงือ่นไขใหเ้หมาะสมกบั 
ความตอ้งการของประเทศ  

ตวัอยา่ง National Treatment  
ทีห่ลายประเทศใช ้ เชน่ ก าหนดวา่ผูใ้ห ้
บริการทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาตอ้งมีสญัชาติ 

หรือมีถิน่พ านักอยูใ่นประเทศนัน้  
จึงจะสามารถใหบ้รกิารได ้
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การด าเนินการภายใต ้ AFAS 

คณะกรรมการประสานงานดา้นการคา้
บริการ (Coordinating Committee 

on Trade in Services: CCS) เป็น
ผูร้บัผิดชอบการเจรจา 

เปิดตลาดบริการเป็นชดุๆ โดยใช ้
หลกัการ 

เปิดเสรีแบบกา้วหนา้เป็นล าดบั 
(Progressive Liberalization)  
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การจดัท าขอ้ผูกพนั 

ผูกพนัสาขาท่ีไทยมีความพรอ้ม 

ผูกพนัสาขาท่ีไทยเปิดเสรี
อยูแ่ลว้ 

ก าหนดเง่ือนไขท่ีเป็น
ขอ้จ ากดัการใชสิ้ทธ ิ

ก าหนดใหก้ารเขา้มาลงทุน
ตอ้งเป็นไปตามพนัธกรณี
ภายใต ้ พ.ร.บ. การประกอบ
ธรุกิจของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 
2542 และ GATS  
 



• การเปิดตลาดของความตกลงดา้นการคา้บริการของไทย ใชแ้นวทาง  
• positive list approach และอยูร่ะหวา่งศึกษาการจดัท าแนวทาง negative list 

 

ความคืบหนา้การเจรจาการคา้บริการของไทย 

มีผลใชบ้งัคบัแลว้  
 -   ระดบัภมิูภาค ไดแ้ก ่
อาเซยีน (AFAS 9) อาเซยีน-
จนี (ACFTA 3) อาเซยีน-
เกาหลี (AKFTA) อาเซยีน-
ออสเตรเลีย-นิวซแีลนด ์
(AANZFTA) และ อาเซยีน-
อินเดีย (AIFTA)  
 -   ระดบัทวิภาคี  ไดแ้ก่ 
ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) 
ไทย-ญี่ปุ่ น (JTEPA) และ 
ไทย-ชลีิ  

ลงนามแลว้  
 อาเซยีน-ฮ่องกง 

(AHKFTA)  

อยู่ในระหวา่งการ
เจรจา 

 -   ระดบัภมิูภาค ไดแ้ก ่
อาเซยีน-ญี่ปุ่ น 
(AJCEP) (ลงนาม) และ 
RCEP 
 -   ระดบัทวิภาคี  
ไดแ้ก ่ ไทย-เปร ู และ 
ไทย-อินเดีย 

การเจรจาระดบัพหภุาคีท าใหก้ารเจรจาด าเนินไปอยา่งเชือ่งชา้ ท าใหป้ระเทศตา่งๆ 
หนัมาเจรจาในระดบัภมิูภาค และระดบัทวิภาคีมากขึน้ หรือท่ีเรียกวา่ GATS Plus 

ไทย มีความตกลงดา้นการคา้บริการ (FTAs) ดงันี ้



ขอ้ผูกพนัการเปิดตลาดบริการ 

ขอ้ผูกพนัชดุท่ี 1-7 ขอ้ผูกพนัชดุท่ี 8 ขอ้ผูกพนัชดุท่ี 9 ขอ้ผูกพนัชดุท่ี 10 

-อนุญาตใหอ้าเซยีนถือ
หุน้ไดม้ากขึน้ คือ 
สาขาสุขภาพ 
โทรคมนาคม ท่องเท่ียว  
รอ้ยละ 70 
-สาขาอืน่ใหถื้อหุน้รอ้ย
ละ 51  
ไม่นอ้ยกว่า 80 สาขา 

-ยกเลิกขอ้จ ากดั
ทัง้หมด  
ตามเป้าหมายท่ี
อาเซยีนก าหนดให ้
ครอบคลุมสาขาบริการ
ไม่นอ้ยกว่า 120 
สาขา 

-เป้าหมาย Mode 1 & 2 ไม่มีขอ้จ ากดั- 

พ.ศ.2538-2552 พ.ศ.2553-2555 ลงนาม 2557 *ลงนาม 2561 

27 

-อนุญาตใหอ้าเซยีนถือ
หุน้ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 

-เพ่ิมจ านวนสาขาท่ีตอ้ง
ใหอ้าเซยีนถือหุน้รอ้ยละ 
70 คือ โลจสิติกส ์
-ยกเลิกขอ้จ ากดั
ทัง้หมด  
ตามเป้าหมายท่ีอาเซยีน
ก าหนดใหค้รอบคลุม
สาขาบริการไม่นอ้ยกว่า 
100 สาขา 



ขอ้ผูกพนัเปิดตลาดบริการ ชดุท่ี 9 
บริการธรุกิจ 

บริการส่ือสาร   

บริการกอ่สรา้ง  

บริการจดัจ าหน่าย  

บริการการศึกษา  

บริการสิ่งแวดลอ้ม  

บริการท่องเท่ียว  

บริการนันทนาการฯ 

บริการขนสง่ 

บริการอืน่ๆ  

บริการสุขภาพและสงัคม 

วิชาชพี คอมพิวเตอร ์ R&D ใหเ้ชา่ ใหค้ าปรึกษา จดังานแสดงสินคา้และ
นิทรรศการนานาชาติ  
โทรเลข โทรสาร รบัฝากขอ้ความเสียง ใหค้ าปรึกษาดา้นโทรคมนาคม ซอ่มบ ารงุ
อปุกรณส่ื์อสาร ผลิตวีดีทศันเ์พ่ือการศึกษา (วิทยาศาสตร)์ 

กอ่สรา้งเหมืองและโรงงานอุตสาหกรรม งานขดุและเคล่ือนยา้ยดิน งานประกอบ  
ติดตัง้ชิน้ส่วนส าเร็จรูป ติดตัง้งานกระจก      
 
ตวัแทนขายเวชภณัฑ ์ คา้ส่งเวชภณัฑ ์ คา้ปลีกสินคา้ท่ีผูข้ายเป็นผูผ้ลิตเองในไทย
ภายใตย่ี้หอ้ของตนเอง แฟรนไชสเ์ฉพาะท่ีเก่ียวกบัฟาสตฟู้์ด  
 
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา เฉพาะคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 
บ าบดัน ้าเสีย จดัการของเสียอนัตรายและก าจดัขยะ ท าความสะอาดชายหาด  
จดัการท่อน ้าทิง้อุดตนั 

ดา้นพยาบาลในแผนกกายภาพบ าบดัและ หน่วยกูช้พี ในโรงพยาบาล  
สถานพกัฟ้ืน สถานรบัเลีย้งกลางวนัส าหรบัเด็กพิการ 
โรงแรมขนาดหกดาวขึน้ไปหรือ ซพีูเรียรดี์ลกัซ ์ ใหข้อ้มูลการท่องเท่ียว  
(ไม่รวมบริการจองท่ีพกัและตัว๋โดยสาร)   

สวนสนุก บริการภาพขา่วใหก้บัส านักขา่วในประเทศ หอ้งสมุดเอกชน  
ส่งเสริมการกีฬาและจดังานกีฬา 

เรือส าราญระหวา่งประเทศ บ ารงุรกัษา/ซอ่มบ ารงุเรือ/อปุกรณข์นส่งทางราง  
ลากจงูเรือในทะเล นายหนา้เชา่เรือ รบัจอดรถ  

ฝึกอบรมทกัษะเก่ียวกบัการผลิตพลงังานทางเลือก โดยไดร้บัคา่ธรรมเนียม 
หรือภายใตส้ญัญาจา้ง  28 



ขอ้ผูกพนัเปิดตลาดบริการ ชดุท่ี 9 

ขอ้จ ากดัอ่ืนๆ 

การก าหนดใหเ้ลือกใชสิ้ทธิ
ประโยชนเ์ฉพาะชอ่งทาง 

การก าหนดสดัสว่นการ
ถือหุน้ของตา่งชาติ 

การขออนุญาตการไดร้บัการ
คุม้ครองการลงทนุจากไทย 
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ขอ้ผูกพนัเปิดตลาดบริการ ชดุท่ี 10 

  เป้าหมาย 

      ผูกพนัเปิดตลาดการคา้บริการใน Mode 1-3 จ านวน 
           128 สาขายอ่ย 
 Mode 1 และ Mode 2 ไม่มีขอ้จ ากดัในการเขา้สูต่ลาด  
 Mode 3 อนุญาตใหต้า่งชาติถือหุน้ได ้ อย่างนอ้ยรอ้ยละ 70 

 
 
 
 

ไทยผูกพนัเปิดตลาดใหอ้าเซยีน 
ตามเป้าหมายใน 3 mode เพ่ิมเติม
จากขอ้ผูกพนัฯ ชดุท่ี 9 จ านวน 6 
สาขายอ่ย รวมเป็น 106 สาขายอ่ย 
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ข้อผูกพันเปิดตลาดบริการ ชุดที่ 10 

บริการสื่อสาร บริการขนส่ง 

สาขาบริการที่ไทยผูกพันเปิด
ตลาดเพิ่มเติม มีดังนี ้

ผูกพันเฉพาะการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 
ประเภทที่ 1 (ไม่มโีครงข่ายเป็นของตนเอง)  
ประกอบด้วย   
Packet-Switched Data Transmission Services  
Circuit-Switched Data Transmission Services 
Electronic Data Interchange 

 

 

ประกอบด้วย   
บริการขนส่งสินค้าโดยคนหรือสัตวล์ากจูง 
บริการบ ารุงรกัษาและซ่อมบ ารุงเรือบรรทกุ Liquid 
Natural Gas ขนาดไม่เกนิ 500 ตันกรอส 
บริการท าความสะอาดระวางเรือบาร์จ 
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ความตกลงการคา้บริการของอาเซยีนฉบบัใหม่  
(ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA) 

 
 

จดัท าขึน้เพ่ือสรา้งและก าหนดกฎเกณฑแ์ละกติกาดา้นการคา้บริการใหมี้ 
ความชดัเจนและมีรายละเอียดท่ีสมบรูณย่ิ์งขึน้แทนการเจรจาภายใต ้ AFAS  

การใช ้ Negative List 
Approach 

การมีขอ้บทเพ่ือเชือ่มโยงกบั 
ความตกลงดา้นการลงทุนของอาเซยีน  

ความตกลง ATISA กอ่ใหเ้กิด... 
-การเปิดเสรีตลาดการคา้บริการอยา่งแทจ้ริง  
-สนับสนุนการขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกิจภายในภมิูภาค 
-ดึงดดูนักลงทุนใหเ้ขา้มาในภมิูภาค 
-สนับสนุนใหอ้าเซยีนกลายเป็นศนูยก์ลางดา้นการคา้และการลงทนุ 
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Movement of Natural Person: MNP 
การเคลื่อนยา้ยบุคคลธรรมดา 

 
ประเทศไทยไดร้ว่มลงนามความตกลงการเคล่ือนยา้ย

บุคคลธรรมดาของอาเซยีน  
(ASEAN Agreement on the Movement of 

Natural Persons)  
กบัสมาชกิอาเซยีน เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2555  
ความตกลงมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2559 
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ขอ้ผูกพนัของไทยจะอนุญาตใหมี้การ
เคลื่อนยา้ยบคุลากร 2 ประเภทเทา่น้ัน คือ 

ผูเ้ย่ียมเยือนทางธรุกิจ 
(Business Visitor: BV) 

ผูโ้อนยา้ยภายในบริษทั  
(Intra-Corporate Transferee: 

ICT) 
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Movement of Natural Person: MNP 
การเคลื่อนยา้ยบุคคลธรรมดา 



ครอบคลมุการเคล่ือนยา้ยบุคลากรใน 25 สาขา 

วิศวกรรม 

วิจยัตลาดและ
ส ารวจความเห็น 

เกี่ยวเน่ืองกบั 
เหมืองแร ่

โทรคมนาคม 

การเงิน 

คอมพิวเตอร ์

บริหารจดัการ 

ท่ีปรึกษา 

ผลิตส่ือวิทยุ
และโทรทศัน ์

สขุภาพ 

วิจยัและพฒันา 

เกี่ยวเน่ืองกบั
การเกษตร 

ซอ่มอปุกรณ์
ทางการแพทย ์

กอ่สรา้ง 

โรงแรม 

ใหเ้ชา่ 

เกี่ยวเน่ืองกบั
ประมง  

การแปล 

การศึกษา 

กีฬา 

โฆษณา 

เกี่ยวเน่ืองกบั 
ป่าไม ้

จดัประชมุ  

ส่ิงแวดลอ้ม 

การขนสง่ 
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Movement of Natural Person: MNP 
การเคลื่อนยา้ยบุคคลธรรมดา 
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ขอ้ตกลงยอมรบัรว่มคณุสมบติั 
การจดัท าขอ้ตกลงยอมรบัรว่ม หรือ 

MRA 
ท่ีใชก้บัการคา้บริการ จะเนน้เร่ือง การ

ยอมรบัรว่มเร่ืองคณุสมบติัของผู ้
ใหบ้ริการ โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีเป็นนัก
วิชาชพี เชน่ แพทย ์ วิศวกร สถาปนิก 

นักบญัช ี เป็นตน้  
คณุสมบติัท่ีมี การเจรจาเพ่ือยอมรบักนั
ก็คือ การศึกษา ประสบการณก์าร
ท างาน และอาจรวมไปถึงใบอนุญาตใน
การท างาน ซึง่ลว้นเป็นคณุสมบติัท่ีเป็น
เง่ือนไขในการไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ

วิชาชพีในประเทศหน่ึง ๆ  

MRA ไม่ไดเ้ป็นการเปิดตลาด   แต่เป็นเพียงการอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการขอ
ใบอนุญาต โดยลดข ัน้ตอนการตรวจสอบ/รบัรองวฒิุการศึกษาหรือความรูท้างวิชาชพี 

Movement of Natural Person: MNP 
การเคลื่อนยา้ยบุคคลธรรมดา 



การเคล่ือนยา้ยแรงงานวิชาชพีตาม MRAs มีขอ้จ ากดัท่ีส าคญัคือ 
1.ตอ้งขึน้ทะเบียนวิชาชพี (รบัรองคณุสมบติัวิชาชพี อาจตอ้งมีการทดสอบตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด) ในประเทศปลายทาง 
2.ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตท างานจากประเทศท่ีเขา้ไปท างาน 
3.ตอ้งปฏิบติัตามกฎ/ระเบียบของประเทศท่ีเขา้ไปท างาน 
*ในกรณีของไทยระบวุา่ตอ้งมีประสบการณ ์ กลา่วคือ ไม่ใชผู่จ้บการศึกษาใหม่ 
เชน่ พยาบาลตอ้งมีประสบการณอ์ยา่งนอ้ย 3 ปี แพทยต์อ้งมีประสบการณอ์ยา่ง
นอ้ย 5 ปี เป็นตน้ 
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Movement of Natural Person: MNP 
การเคลื่อนยา้ยบุคคลธรรมดา 



• อาเซยีนสามารถยอมรบัคณุสมบติัทัง้ดา้นวฒิุ
การศึกษาและประสบการณต์ามท่ีประเทศตน้ทางให ้
การรบัรองไดจ้ริง 

• มีการขึน้ทะเบียนวิศวกรอาเซยีนเรียบรอ้ยแลว้  
• ล่าสดุ วิศวกรวิชาชพีอาเซยีนสามารถขอขึน้ทะเบียน
เป็นวิศวกรวิชาชพีตา่งดา้ว ณ ประเทศบรไูนฯ 
กมัพูชา อินโดนีเซยี มาเลเซยี เมียนมา ฟิลิปปินส ์
และสิงคโปร ์

• สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม ไดก้ าหนดเป้าหมายท่ี
จะด าเนินกระบวนการการขึน้ทะเบียนวิศวกรวิชาชพี
ตา่งดา้วใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี ๓๐ มิถนุายน 
๒๕๖๑ 

คืบหนา้ท่ีสดุ  
ลกัษณะของวิชาชพีมี
มาตรฐานเป็นสากล  
ท าใหก้ารยอมรบั
คณุสมบติัตามท่ี
อาเซยีนตกลงกนัไว ้
สามารถด าเนินการ
ในทางปฏิบติัไดจ้ริง 

โดย 

MRA วิชาชพีดา้นวิศวกรรม 

* ปัจจบุนัมีการขึน้ทะเบียนวิศวกรวิชาชพีอาเซยีน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE) 
รวม ๒,๘๗๖ คน เป็นวิศวกรสญัชาติไทยจ านวน ๒๐๘ คน และมีการขึน้ทะเบียนวิศวกรวิชาชพีตา่งดา้ว 
(Registered Foreign Professional Engineer: RFPE) รวม ๑๒ คน 



 
• อยูร่ะหวา่งการแลกเปล่ียนขอ้มูลของแตล่ะ
ประเทศสมาชกิเกี่ยวกบัข ัน้ตอนและเง่ือนไขการ
พิจารณาออกใบอนุญาตถาวร (permanent 
licensing) และใบอนุญาตช ัว่คราว 
(temporary licensing) ของการประกอบ
วิชาชพีท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทัง้การจดัท าสมรรถนะ
รว่ม (Common competencies) ในดา้น
การศึกษา และการจดัท าหลกัสตูรเพ่ือให ้
บคุลากรวิชาชพีดา้นสขุภาพสามารถ
ปฏิบติังานไดใ้นกลุม่ประเทศอาเซยีน  
 

มีความคืบหนา้ 
ในการด าเนินการ
เรื่องคณุสมบติั
วิชาชพีในสาขา
แพทย ์ พยาบาล 
และ ทนัตแพทย ์

รวมถึงการหารือเรื่อง
การจดัท าแนวทาง

สง่เสริมการ
เคลื่อนยา้ยวิชาชพี

ดา้นสขุภาพ 

MRA วิชาชพีดา้นสขุภาพ 

* บริการดา้นสุขภาพโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(e-Healthcare)  



ขอ้สงัเกตใุนเร่ือง MRA ของอาเซยีน 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการขอใบอนุญาต ลดข ัน้ตอนการตรวจสอบ/รบัรองวุฒิ
การศึกษา แต่ไม่ไปถึงข ัน้ยอมรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งกนัและกนั และ
เนน้หลกัวา่จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบภายในของประเทศท่ีตนตอ้งการเขา้ไปท างาน 

 เป็นการอ านวยความสะดวกการเคล่ือนยา้ยวิชาชีพ โดยยงัคงก าหนดใหป้ฏิบตัิตาม
ข ัน้ตอนการด าเนินการดา้นต่างๆ เชน่ การขอ visa ส าหรบัการเดินทางเขา้ประเทศ 
การขอใบอนุญาตท างาน การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ยงัคงตอ้งปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบภายในประเทศ 

 
พยาบาลของ

ประเทศอาเซียน 
(พยาบาลไทย) 

MRA on 
Nursing 
Services 

ขึน้ทะเบียนเป็น
พยาบาลอาเซียน 

ผ่านกฏเกณฑ ์
การทดสอบภายใน

ของสิงคโปร ์

ไดใ้บอนุญาต
ประกอบวชิาชพี
ในสิงคโปร ์



ผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้บริการ 
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Services 



ผลกระทบเชงิบวก 
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การน าเขา้เทคโนโลยี
และนวตักรรมใหม่ๆ 

การใชป้ระโยชนจ์ากท่ีตัง้
ทางภมิูศาสตรเ์พ่ือรองรบั
นักลงทนุ 

การเพ่ิมทางเลือก
ของผูบ้ริโภค
ภายในประเทศ 

การพฒันาอตุสากรรมภาค
บริการภายในประเทศจาก
การแขง่ขนั 

การปรบัตวัของ
ผูป้ระกอบการ 
ในประเทศ 

สง่เสริมนโยบายของรฐับาล 
เชน่ Thailand 4.0 และ 
S-Curve 



ผลกระทบเชงิลบ 

นักลงทนุใชสิ้ทธจิากขอ้ผูกพนัฯนอ้ย  
เน่ืองจากเง่ือนไขท่ีเขม้งวด 

อาจตอ้งด าเนินการแกไ้ขกฎหมายท่ี
เกี่ยวขอ้งหากไทยตอ้งการผูกพนัการ
เปิดตลาดบริการในระดบัสงูกวา่ท่ี
กฎหมายก าหนด 
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ผูป้ระกอบการรายย่อยอาจไดร้บั
ผลกระทบจากผูป้ระกอบการตา่งชาติ 



Investment 

ลกัษณะและรปูแบบการลงทนุ 



ACIA 
(IGA+AIA) 

เปิดเสรี 

คุม้ครอง 

อ านวย
ความ
สะดวก 

สง่เสริม 

FLEXIBILITY  
หากยงัไม่พรอ้มเปิดเสร ี
สามารถท าขอ้สงวนไวไ้ด ้

IGA ความตกลงวา่ดว้ยการสง่เสริมและคุม้ครองการลงทุนอาเซยีน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection 
of Investment/ Investment Guarantee Agreement)  - ปี 1987  
AIA กรอบความตกลงวา่ดว้ยเขตการลงทนุอาเซยีน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area) - ปี 1998 

การผลิต 
ป่าไม ้

เหมืองแร่ 
ประมง 

เกษตร 

FDI Portfolio 

ACIA ความตกลงวา่ดว้ยการลงทุนอาเซยีน 
(ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement)  - ลงนามปี 1999  

NT – MFN การลงทุนในอาเซยีนจะเปิด
เสรีและโปรง่ใสมากขึน้ 

บริการ
เก่ียวเน่ือง 

ACIA มีผลบงัคบัใชแ้ลว้  
29 มีนาคม 2012 

Challenges  
(1) นโยบายเชงิรกุเพ่ือดึงดดูเงิน

ลงทนุจากต่างประเทศ โดย
สรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่
การลงทนุ 

(2) นโยบายสนับสนุนใหมี้การ
ลงทนุในต่างประเทศมากขึน้ 

4
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Investment 



ขอบเขตของ ACIA 
ขอบเขตการลงทนุ 

• ครอบคลมุการลงทนุธรุกิจ 5 สาขา ไดแ้ก ่ เกษตร ประมง  
  ป่าไม ้ เหมืองแร ่ และภาคการผลิต (อตุสาหกรรม)  
  รวมถึงบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกบั 5 สาขา 
• การลงทนุในธรุกิจบริการ (Mode 3) ภายใตก้รอบความตกลง 

AFAS 
• การลงทนุทัง้ทางตรง (Foreign Direct Investment – FDI)  
  และการลงทนุในหลกัทรพัย ์ (portfolio)  
 

ผูร้บัประโยชนจ์ากความตกลง  
• คนชาติอาเซยีน และผูมี้ถิ่นพ านักถาวรในอาเซยีน 
• นิติบคุคลอาเซยีน และบริษทัตา่งชาติท่ีมาจดัตัง้ธรุกิจในอาเซยีน 
(Foreign-owned ASEAN-based Companies) 
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Investment 



นักลงทนุอาเซยีน 

นักลงทนุในความตกลง ACIA ครอบคลมุ 
  บคุคลธรรมดา และ  นิติบคุคล 

ความตกลงขยายสิทธใิหนั้กลงทนุท่ีเป็นผูมี้ถิ่นพ านักถาวร 
(Permanent Residents: PR) ของประเทศสมาชกิอาเซยีน
ดว้ย แตใ่นปัจจบุนัมีเพียงนักลงทนุ PR ของประเทศมาเลเซยี 

บรไูน และสิงคโปรเ์ท่าน้ัน ท่ีสามารถใชป้ระโยชนจ์าก 
ความตกลง ACIA เน่ืองจาก นโยบายของทัง้ 3 ประเทศน้ัน 
ใหก้ารปฏิบติัตอ่ PR เหมือนคนชาติตนในฐานะนักลงทนุ 

ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นค านิยาม 

Investment 
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1. เปิดเสรีการลงทุน 
(Negative List Approach) 

• ไม่เลือกปฏิบติั (คนชาติ = นักลงทุนอาเซยีน) 
• ใหก้ารปฏิบติักบันักลงทนุอาเซยีนดีกว่าตา่งชาติอ่ืน 
• ลด/เลิกขอ้จ ากดัตา่งๆ หรือเง่ือนไขในการลงทนุ 

2. คุม้ครองการลงทุน 

• กลไกระงบัขอ้พิพาทระหว่างนักลงทนุกบัรฐั 
• การโอนเงินโดยเสรี 
• ชดเชยการเวนคืน/ชดเชยกรณีเหตกุารณไ์ม่สงบ 
• ปกป้องคุม้ครองความปลอดภยั 

3. สง่เสริมการลงทุน 

• โดยเฉพาะระหว่างอาเซยีนดว้ยกนัเอง 
• สนับสนุน SMEs  
• สรา้ง regional clusters เชน่ อุตสาหกรรมยานยนต ์
• ขยายความรว่มมือดา้นอตุสาหกรรมในภูมิภาค 

4. อ านวยความสะดวก         
การลงทนุ 

• Harmonize นโยบายการลงทนุของประเทศสมาชกิ 
• ปรบัปรุงข ัน้ตอน/กระบวนการในการลงทุน 
• สรา้งความโปรง่ใสใหก้บักฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
• เพ่ิมการประสานงานในระดบัรฐัมนตรี 

ลกัษณะส าคญัของ ACIA – 4 เสาหลกั 
Investment 



•ความตอ้งการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เทคโนโลยี และทรพัยากรบุคคล ในแต่ละ
ประเทศ 
•นโยบายการดึงดดูการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ โดยการสง่เสริมการลงทุนในสาขา
ต่างๆ  
•การจดัตัง้หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีสง่เสริมการลงทุนในแต่ละประเทศ รวมทัง้ One stop 
service  ท าใหข้ ัน้ตอนการติดต่อเพ่ือเขา้มาลงทุนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วขึน้  

โอกาส 

• การขาดความรู ้ และความเขา้ใจในข ัน้ตอนการขออนุมติัการลงทุน  
• ขอ้จ ากดัดา้นการลงทนุ เชน่ การถือครองท่ีดิน สดัสว่นการลงทุนของต่างชาติ การ
ก าหนดทุนข ัน้ต ่า การก าหนดอาชพีสงวน เป็นตน้  

• โครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศท่ีจ ากดั 
• กฎหมายการจา้งงาน และการขออนุญาตท างานของคนต่างชาติ 

อปุสรรค 

โอกาสและขอ้จ ากดัทางดา้นการลงทุน 
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• ถือหุน้ได ้ 100 % แตมี่ขอ้จ ากดัเรื่องการถือครองท่ีดินส าหรบัการลงทนุในบางสาขา ไดแ้ก่  คอมพิวเตอร ์
บริการโทรคมนาคม กอ่สรา้ง การศึกษา โรงแรมระดบั 3 ดาวขึน้ไป บริการรา้นอาหาร บริการไกดน์ าเที่ยว 
บริการโรงภาพยนตร ์ สนามกอลฟ์ บริการขนสง่สินคา้/ผูโ้ดยสารทางทะเล ใหเ้ชา่เรอืพรอ้มลกูเรือ ซอ่มและ
บ ารงุรกัษาเรอื ขนสง่สินคา้/ผูโ้ดยสารทางราง ขนสง่สินคา้/ผูโ้ดยสารถนน ใหเ้ชา่พาหนะพรอ้มคนขบั 
เป็นตน้ 

กมัพูชา 

• ถือหุน้ได ้ 100 % แต่มีขอ้จ ากดัเรื่องการถือครองที่ดินส าหรบัการลงทนุในบางสาขา ไดแ้ก่ บริการกอ่สรา้ง 
บริการตวัแทนนายหนา้ คา้สง่  คา้ปลีก โรงแรม รา้นอาหาร สวนสนุก ขนสง่สินคา้ทางเรือ/ทางถนน 
เป็นตน้ เมียนมา 

• ถือหุน้ได ้ 100 % แตมี่ขอ้จ ากดัเรื่องการถือครองท่ีดินส าหรบัการลงทนุในบางสาขา รวมทัง้จ ากดัรปูแบบ
การจดัตัง้นิติบุคคลเฉพาะ 1) การรว่มทนุกบันักลงทนุชาวลาว 2) บริษทัตา่งชาติ 100% และตอ้งใหก้าร
ฝึกอบรมแกค่นลาว ไดแ้ก่ กอ่สรา้ง แฟรนไชส ์ บริการทางการแพทย ์ โรงแรม 3 ดาว บริการอาหาร
เครื่องด่ืม โรงภาพยนตร ์ สนามกอลฟ์ ขนสง่สินคา้ทางทะเล/ทางราง/ทางบก เป็นตน้ 

สปป.ลาว 

• ถือหุน้ได ้ 100 % แตมี่ขอ้จ ากดั คือ ตอ้งจดัตัง้ธรุกิจในรปูแบบ 1) การท าสญัญาธรุกิจกบันิติบุคคล
เวียดนาม การรว่มทนุ หรือ 2) บริษทัตา่งชาติลงทนุรอ้ยละ 100 ไดแ้ก่ บริการจดัสง่ (แบบสง่ดว่น) 
บริการโทรคมนาคม กอ่สรา้ง บริการตวัแทนผูเ้ป็นนายหนา้ คา้สง่ คา้ปลีก แฟรนไชส ์  บริการทาง
การแพทย ์ การศึกษา โรงภาพยนตร ์ สนามกอลฟ์ ขนสง่สินคา้ทางทะเล/ทางราง/ทางบก เป็นตน้ 

เวียดนาม 

โอกาสและขอ้จ ากดัดา้นการลงทนุใน CLMV 



ล าดบัคูค่า้ของ CLMV จากกลุม่ ASEAN  

CLMV 

2015 2016 2017
เวยีดนาม 1 12,957 13,842 16,635

พม่า 2 7,738 6,533 6,784
ลาว 3 5,708 5,872 6,171

กมัพชูา 4 5,598 5,609 6,175

ประเทศ

ประเทศคู่ค้าของไทยในกลุ่ม CLMV

ล าดับ
มลูค่าการค้า (ล้านเหรียญสหรัฐ)



ความสามารถในการแข่งขันของกัมพูชา 

ที่มา: WEF, Global Competitiveness Index 2016-2017 

ความสามารถในการแขง่ขนัของกมัพูชา 



53 ที่มา: WEF, Global Competitiveness Index 2016-2017 

   ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาในการด าเนินธรุกิจในกมัพูชา 



CAMBODIA 

สินค้า 2015 2016 2017
1.น  ามันส าเร็จรูป 695.4 723.8 891.1
2.อญัมณีและเคร่ืองประดับ 892.6 670.74 854.94
3.เคร่ืองด่ืม 257.2 309.96 343.27
4.น  าตาลทราย 171.6 309.31 291.39
5.รถจกัรยานยนต์และส่วนประกอบ 131.6 158.8 187.64

สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดกัมพูชา (ล้าน USD)

สินค้า 2015 2016 2017
1.ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีท าจากผัก ผลไม้ 179.6 259.48 285.56
2.เคร่ืองเพชรพลอย อญัมณี เงินแท่งและทองค า 0.11 344.69 165.07
3.สินแร่โลหะอืน่ๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ์ 39.02 62.07 110.84
4.ลวดและสายเคเบิล 94.88 104.71 103.21
5.เสื อผ้าส าเร็จรูป 25.71 44.42 66.34

สินค้าน าเขา้หลักของไทยจากตลาดกัมพูชา (ล้าน USD)



55 

ความสามารถในการแข่งขันของเมียนมา 

ที่มา: WEF, Global Competitiveness Index 2016-2017 

ความสามารถในการแขง่ขนัของเมียนมา 



56 ที่มา: WEF, Global Competitiveness Index 2016-2017 

   ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาในการด าเนินธรุกิจในเมียนมา 



MYANMAR 

สินค้า 2015 2016 2017
1.กา๊ซธรรมชาติ 3272.4 1,950.81 1,866.75
2.สินแร่โลหะอืน่ๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ์ 37.4 159.03 215.22
3.เนื อสัตวส์ าหรับการบริโภค 13.7 97.2 49.26
4.สัตวม์ีชวีติไม่ได้ท าพนัธ์ 62.6 60.94 17.24
5.พชืและผลิตภณัฑ์จากพชื 16.7 39.07 30.76

สินค้าน าเขา้หลักของไทยจากตลาดเมยีนมา (ล้าน USD)

สินค้า 2015 2016 2017
1.น  ามันส าเร็จรูป 366.7 267.95 367.38
2.เคร่ืองด่ืม 386.1 361.16 347.61
3.น  าตาลทราย 241.1 296.61 260.19
4.เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบของเคร่ืองจกัรกล 204.6 227.1 234.86
5.เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์ 180.2 166.72 234.65

สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดเมยีนมา (ล้าน USD)



58 ที่มา: WEF, Global Competitiveness Index 2016-2017 

ความสามารถในการแขง่ขนัของเวียดนาม 



59 ที่มา: WEF, Global Competitiveness Index 2016-2017 

   ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาในการด าเนินธรุกิจในเวียดนาม 



สินค้า 2015 2016 2017
1.น  ามันส าเร็จรูป 1273.3 703.94 1,068.18
2.ผลไม้สด แชเ่ยน็ แชแ่ขง็และแห้ง 302.1 506.54 1,033.19
3.รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ 743.9 978.89 893.17
4.เม็ดพลาสติก 594.8 597.58 742.56
5.เคมีภณัฑ์ 490.8 487.48 619.23

สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดเวยีดนาม (ล้าน USD)

VIETNAM 

สินค้า 2015 2016 2017
1.เคร่ืองใชไ้ฟฟา้ในบ้าน 1,176 1,327.39 1,425.40
2.น  ามันดิบ 240.8 261.47 359.14
3.เคร่ืองจกัรไฟฟา้และส่วนประกอบ 290.7 302.22 333.49
4.เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์ 225.4 136.22 199.53
5.ส่วนประกอบและอปุกรณ์ยานยนต์ 125.4 151.57 188.53

สินค้าน าเขา้หลักของไทยจากตลาดเวยีดนาม (ล้าน USD)



61 ที่มา: WEF, Global Competitiveness Index 2016-2017 

ความสามารถในการแขง่ขนัของ สปป. ลาว 



62 ที่มา: WEF, Global Competitiveness Index 2016-2017 

   ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาในการด าเนินธรุกิจใน สปป. ลาว 



สินค้า 2015 2016 2017
1.น  ามันส าเร็จรูป 732.2 571.06 665.63
2.รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ 482.3 452.64 308.87
3.เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์ 353.7 347.8 203.12
4.เคร่ืองส าอาง สบู่ และผลิตภณัฑ์รักษาผิว 107 125.19 154.51
5.เคมีภณัฑ์ 170.3 143.35 153.41

สินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดลาว (ล้าน USD)

สินค้า 2015 2016 2017
1.เชื อเพลิงอืน่ๆ 577.3 1,006.14 1,151.92
2.สินแร่โลหะอืน่ๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ์ 364.1 276.05 315.91
3.เคร่ืองจกัรไฟฟา้และส่วนประกอบ 279 245.61 273.82
4.ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีท าจากผัก ผลไม้ 64.3 87.14 113.59
5.เคร่ืองใชไ้ฟฟา้ในบ้าน 10.1 87.29 105.51

สินค้าน าเขา้หลักของไทยจากตลาดลาว (ล้าน USD)

LAO PDR  



ผลกระทบตอ่ตลาดแรงงานของไทยในภาพรวม 

   ตลาดแรงงานของไทยในภาพรวม 



• การเปิดเสรีดา้นการเคลือ่นยา้ยแรงงานอาจท าใหแ้รงงานฝีมือในอาเซยีน
ยา้ยจากประเทศท่ีมีคา่ตอบแทนต ่า เชน่ ประเทศในแถบอินโดจีน 
ฟิลิปปินส ์ อินโดนีเซยี รวมถึงไทย ไปยงัประเทศท่ีมีคา่แรงสงูกวา่และมี
การใชภ้าษาองักฤษอย่างแพรห่ลาย อาทิเชน่ สิงคโปรแ์ละมาเลเซยี 

• มีขอ้กงัวลวา่การเปิดเสรีแรงงานฝีมือในสาขาดงักลา่ว โดยเฉพาะสาขา
การแพทยแ์ละวิศวกร มีผลใหอ้นาคตไทย อาจขาดแรงงานฝีมือในสาขา
ดงักลา่ว  

• ขณะเดียวกนั ตอ้งเรง่พฒันาฝีมือแรงงานในวิชาชพีตา่งๆ ของไทยใหไ้ด ้
มาตรฐานสากล ตอ้งเรง่พฒันาทกัษะเพ่ือรบัมือกบัการแขง่ขนั 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงดา้นภาษา ซึง่บคุลากรไทยยงัเสียเปรียบคูแ่ขง่อยู่ 
รวมทัง้ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัมาตรฐานการท างานสากล 

ผลกระทบดา้นลบ 

   ตลาดแรงงานของไทยในภาพรวม 

ดร. อนสุรณ์ ธรรมใจ หนงัสอืพิมพ์กรุงเทพธรุกิจ 



• การคา้เสรีไดส้ง่ผลกระทบในเชงิบวกตอ่การขยายตวัของภาคการผลิตและ
ภาคแรงงาน ซึง่จะน าไปสูค่วามตอ้งการแรงงานไรฝี้มือและกึ่งฝีมือมากขึน้
ในอตุสาหกรรมตา่งๆ เชน่ อตุสาหกรรมยาง หรือคณุภาพชวิีตของผูใ้ช ้
แรงงานในกระบวนการผลิตตา่งๆ จะสงูขึน้ ความกา้วหนา้ในอาชพีส าหรบั
แรงงานท่ีมีฝีมือและกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นจะอยู่ในระดบัท่ีสงูขึน้ การ
เปิดเสรีทางดา้นการคา้จะชว่ยสง่เสริมสภาพแวดลอ้มในการท างานใหดี้ขึน้ 
ตลอดจนสวสัดิการของผูใ้ชแ้รงงานในธรุกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ดีขึน้ 

• สดัสว่นของแรงงานอาเซยีนในไทยหรือแรงงานไทยในอาเซยีนจะขยายตวัใน
ลกัษณะใดขึน้อยู่กบัลกัษณะการเติบโตทางเศรษฐกิจของแตล่ะประเทศ
สมาชกิของประชาคมโดยเฉพาะสดัสว่นของการลงทนุของไทยในอาเซยีน 
และอาเซยีนในไทย 

ผลกระทบดา้นบวก 

   ตลาดแรงงานของไทยในภาพรวม 

ดร. อนสุรณ์ ธรรมใจ หนงัสอืพิมพ์กรุงเทพธรุกิจ 



กฎหมายท่ีรบัรองการใหสิ้ทธพิิเศษ 
ของนักลงทุนตา่งชาติ 

LAW 



   1. ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีวา่ดว้ยการจดัตัง้ศนูยบ์ริการวี
ซา่และใบอนุญาตท างาน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2561 

2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้ว
บางจ าพวก เขา้มาอยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรบั

ผูเ้ชีย่วชาญทกัษะสงู นักลงทนุ ผูบ้ริหารระดบัสงู และ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจเริ่มตน้ พ.ศ. 2561 

  3. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง การอนุญาตใหค้นตา่งดา้ว
เขา้มาท างานในราชอาณาจกัรไดร้บัยกเวน้ไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบติั
ตามพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนตา่ง
ดา้ว พ.ศ.2560 

LAW 



• SMART VISA – ไดสิ้ทธพิิเศษในดา้นการตรวจลงตราและการอนุญาตท างาน
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี รวมถึงไม่ไดก้ าหนดชว่งเวลา/พืน้ท่ีท่ีจะไดร้บัสิทธิ
ประโยชน ์ แต่ก าหนดเง่ือนไขภายใตอ้ตุสาหกรรมเป้าหมาย 10 อตุสาหกรรม  

• ในกรณีท่ีเป็นพืน้ท่ีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (ภายในเขต EEC) สามารถ
ก าหนดคณุสมบติั/จ านวน/ระยะเวลาอนุญาตใหค้นต่างดา้วเขา้มาพ านักในไทย
ได ้ แมว้า่จะเกินก าหนดจ านวน/ระยะเวลาใหอ้ยู่ไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้
เมือง และไม่จ าเป็นตอ้งไดร้บัใบอนุญาตท างานตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริหาร
จดัการการท างานของคนต่างดา้ว  

• ผูท่ี้ไดร้บัใบประกอบวิชาชพีในประเทศท่ีไดร้บัรองไว ้ เขา้มาท างานในเขต
สง่เสริมเศรษฐกิจพิเศษได ้ โดยไม่ตอ้งขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชพีจาก
สภาวิชาชพี  

• การดึงดดูบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงระดบัโลก และจดัท าแผนความตอ้งการ
บุคลากรเป้าหมายเพ่ือชกัชวนใหเ้ขา้มาท างานในประเทศ 

สิทธิประโยชนข์องนักลงทนุตา่งชาติ 

LAW 



• ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยวา่ 
ในชว่งหลายปีท่ีผ่านมา การคา้โลกมุ่งสู่ตลาดใหม่ท่ีเรียกว่า New Frontiers โดยเศรษฐกิจ
ตลาดใหม่ในปี 2560 มีสดัส่วนกว่า 50% เทียบกบัประมาณ 20% ในชว่ง 2 ทศวรรษท่ีผ่าน
มา EXIM BANK จงึมีเป้าหมายขยายสินเชือ่ใหผู้ป้ระกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ท่ีมี
ศกัยภาพใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดใหม่เพ่ิมมากขึน้ ทัง้ทางการคา้และการลงทนุระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะ CLMV ซึง่เป็นตลาดใหม่ที่ส าคญัของไทย ดว้ยมูลคา่ส่งออกท่ี
ขยายตวัเฉลี่ย 13% ตอ่ปี จาก 260,000 ลา้นบาทในปี 2550 เป็น 850,000 ลา้นบาทในปี 
2560 

• ในปี 2561 EXIM BANK ต ัง้เป้าสินเชือ่โต 9% โดยความร่วมมือกบัภาครฐัและเอกชนท่ี
เกีย่วขอ้งท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดปริมาณธรุกิจระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึน้ และเร่งขยายบริการประกนั
ส่งออกและการลงทุนเพ่ือใหผู้ส้่งออกใชเ้ป็นเครือ่งมือบกุตลาดผ่านชอ่งทางออนไลนแ์ละชอ่งทาง
ใหม่ๆ รวมถึงบริการใหม่ “สินเชือ่ส่งออกสุขใจ (EXIM Happy Credit)” เป็นบริการสินเชือ่
หมุนเวียน พรอ้มวงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) 
ส าหรบันิติบคุคลบญัชเีดียวตามนโยบายรฐับาล 

• นอกจากนี ้ EXIM BANK ไดเ้ปิดส านักงานผูแ้ทนในย่างกุง้ เมียนมา ในเดือนมิถนุายน 2560 
และมีแผนจะเปิดส านักงานตวัแทนใน สปป.ลาว และกมัพูชาตอ่ไป 

www.moneyandbanking.co.th 
www.bangkokpost.com 

การสง่เสริมการคา้การลงทนุโดย EXIM BANK 
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• ศูนยวิ์จยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ประเมินวา่แมก้ารลงทุนในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก หรือ EEC จะเพ่ิมขึน้ แตอ่าจท าใหแ้รงงานจ านวนมากตกงาน 
เพราะมีการใชหุ้่นยนตเ์ขา้มาแทนท่ีมนุษยป์ระมาณ 6.5 แสนคน ดา้นขอ้มูล
จากคณะกรรมการอีอีซเีชือ่ยงัมีความตอ้งการแรงงานคนอีกมาก 

• โดยภาคการผลิตในพืน้ท่ี EEC จะทยอยปรบัเปลี่ยนมาใชหุ้่นยนตแ์ละระบบ
อตัโนมติั แทนแรงงานมนุษยม์ากขึน้ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต ์
ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส ์ และอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม รวมไม่นอ้ยกวา่ 
650,000 คน หรือประมาณรอ้ยละ 15 ของจ านวนแรงงานทัง้หมดในภาคการ
ผลิต ภายในปี 2573 หรืออีก 12 ปีขา้งหนา้ 

• อย่างไรก็ตามจากการประเมินเบือ้งตน้ แรงงานในอีอีซยีงัขาดแคลนแรงงาน
อาชวีะประมาณ 50,000 คน สว่นแรงงานท่ีจบการศึกษาปริญญาตรี อาจจะ
เกินความตอ้งการรอ้ยละ 30 พรอ้มระบุอีกวา่ การเตรียมความพรอ้มเพ่ือน า
หุ่นยนตม์าใชต้ัง้แต่วนันี้จะชว่ยใหไ้ทยพน้จากวิกฤตขาดแคลนแรงงานในอนาคต 
 

ประเมิน EEC แรงงานมนุษยถ์กูหุ่นยนตแ์ย่งงาน 6.5 แสนคน 

https://news.thaipbs.or.th/content/270379 
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